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SCHOOLHERVORMING')
DOOR

C. F. A. ZEIRINIKE.

Indien de belangstelling van den lezer uitsluitend bepaald wend door de aetualiteit van het behandelde onderwerp, dan zou dit artikel in ruime mate op zijn belangstelling
molten rekenen. Sehoolhervorming toch is een bij uitstek
actueel onderwerp. Men kan zich sterker uitdrukken en
met Mevr. L. Belinfante-Ahn 2) beweren: Schoolhervorming
is urgent. Nu is het waar, dat men in onzen sportlievenden
tijd aan krachtuitdrukkingen gewend raakt: ook is het
waar, dat de rustige burger sores jaren lang moet wachten
op wettelijke maatregelen, die van de ,,allerdringendste
nrgentie" zijn verklaard, zoodat ik maar zeggen wil, dat
men zich over die urgente schoolhervorming niet al to
ongerust behoeft to maken. Zij zal nog wel een poosje op
zich later wachten en groote rampen heeft men van dat
nitblijven niet to vreezen. Toch, al meesmuilt men over de
1) IDit artikel geeft met eenige uitbreiding - weer, wat door
den schrijver is voorgedragen op den 3en vacantie-curses in paedagogiek, in
den zomer van 1912 to Amsterdam gehouden.
) lie hare brochure: Kinderbelangen, tevens een volkshelang.
(honingen, 1909.
U. E. Xlii 1
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urgentie, de actualiteit staat wel vast. Inderdaad, de klachten over ons onderwij s zij n talrij k en van uiteenloopenden
aard. Ik herinner het eerst aan het artikel van Dr. Cox,
verschenen in het halfmaandelij ksch tij dschrift Het Kind,
waarin de schrijver eenige mededeelingen doet van de
ervaringen, door hem opgedaan bij het onderzoek van een
150-tal jonge mannen en vrouwen tusschen de 20 en 30
jaar, die zich voor de krankzinnigenverpleging wilden bekwamen. De bij zonderheden zij n op 't oogenblik van geen
belang meer, maar naar de conclusion, waartoe de dokter
kwam, mag nog altij d geluisterd worden. Hij schreef : „Bij
tal van jonge mannen en vrouwen gaat zoo goed als alles
verloren van hetgeen zij op de lagere school geleerd hebben,
uitgezonderd het lezen, het schrij ven en de tafels van verm.enigvuldiging. Van de geschiedenis verdwij nt alles, van
de aardrij kskunde eveneens; het rekenen gaat zoo onbeholpen en onvoldoende, dat het eenvo udigste vraagstuk
bij na n i.et kan worden opgelost. De vraag lij kt alleszins
gewettigd, of . het wel noodzakelijk is, dat jaarlijks op zoodanige wij ze als nu geschied t, millioenen worden uitgegeven aan onderwij s, dat dergelij ke resultaten oplevert en
waarvan zoo weinig beklij ft ?"
Deze woorden van Dr. Cox wekten, als to begrij pen
is, eenige ontstemming onder de mannen van het lager
onderwijs; sommigen zochten er de beteekenis van to verkleinen, maar er waren er oak, die den beschuldiger bijvielen. De Plaatselij ke Commissie van Toezicht op het
Lager Onderwijs to .Amsterdam stelde enkele jaren later
een onderzoek in naar de vorderingen der leerlingen, die,
na de lagere school met „loffelij k ontslag" verlaten to
hebben, zich voor het herhalingsonderwij s hadden opgegeven, maar ook dat onderzoek leidde, voor sommige
scholen althans, tot zeer onbevredigende resultaten. De
Vereeniging van Hoofden van Scholen in Nederland deed
haar best, de zaak tot klaarheid to brengen, door een nitgebreid schriftelij k onderzoek over heel het land in to
stellen, maar het bleek al spoedig, dat dit werk voor een
lichaam, dat geen enkel officieel gezag bezit, onmogelij k
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to volbrengen is; stapels schoolwerk zijn ingeleverd en
nagezien, maar tot eene betrouwbare conclusie kon men
niet geraken. De klachten blij ven intusschen aanhouden,
niet het minst onder de dienaren van het lager onderwij s
zelven, en al is de juiste waarde dier klachten niet vast
to stellen, zooveel is wel zeker, dat voldaanheid met wat
het lager onderwij s aan het volkskind geeff wel nergens
gevonden wordt.
Was tot hiertoe alleen sprake van de eigenlijke yolksschool, niet minder zwaar zijn de klachten, die opgaan
over de uitgebreid lagere school, waar de kinderen der
meergegoeden worden voorbereid voor H. B. S. en Gymnasium. Het krachtigst heeft zich hier doers hooren de
reeds genoemde Mevr. L. Belinfante-Ahn, die in hare zoo
even aangehaalde brochure een uitgebreid zonden.register
tegen die school heeft opgesteld. Steunende op het gezag
van verschillende deskundigen, waaronder de Antwerpsche
paedoloog Prof. Schuyten en de Haarlemsche kinderarts
Dr. Ootmar wel de voornaamste zijn, beweert zij:
lo. De kinderen, die schoolgaan, zijn weer onderhevig aan ziekten, dan die, welke niet schoolgaan.
2o. Hun algemeene wasdom wordt gestuit, zoo haast
zij de school binnenkomen.
3o. De bijziendheid verergert, naarmate de leerlingen
in hunne studien vorderen.
4o. De psyche der kleinen, van zoo haast zij de lagere
school betreden, wordt bezwaard en hun geestelijk uitzettingsvermogen gestrernd.
5o. Zij zijn onbekwaam, over bet algemeen de klassen
regelmatig, d. i. parallel aan hun toenemenden ouderdom
to volgen.
6o. De algemeene uitputting gaat, tij dens eon gegeven
schooljaar onverdroten voort, zonder volledig herstel der
zich accumuleerende vermoeienissen.
7o. De hersenhelften functionneeren toenemend abnormaal tijdens de schoolbijwoning.
80. De geestelijke atmospheer is al to veel met angst
bezwaugerd ; dit werkt demoraliseerend ; de drang naar
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zelfstandig werken, dien de kinderen in de school meebrengen, is in den regel na het eindigen van den schooltij d verdwenen.
9o. De school houdt geen rekening met de eischen
eener harmonische opvoeding ; voor het intellectueele
element, dat bij eene goede opvoeding vrijwel achteraan
moet komen, neemt zij het beste en het grootste deel van
den dag in beslag.
10o. De resultaten zijn troosteloos, de hoofden zijn leeg.
De lezer zal allicht oordeelen, dat ik genoeg gedaan
heb, om hem van de actualiteit van het door mij behandelde onderwerp to overtuig en. Toch laat ik hem nog niet
los. Deze klachten over het onderwij s Loch worden volstrekt niet alleen ten onzent vernomen. Ook in Duitschland, het schoolland bij uitnemendheid, wordt op minstens
even luiden Loon geklaagd. Men heeft pier de lectuur
maar voor bet grijpen. De Duitsche schoolwereld davert
van het geroep om eene „natur- and kulturgemasze Schulreform."
Ik kies nit den overvloed twee bewijsplaatsen. De
„Deutsche Lehrerverein" begon in 1911 met de uitgave
van een „Padag ogisches Jahrbuch" en de eerste jaargang
is geheel aan de hervorming van ons lager onderwijs gewijd.
Eerst geeft het een „Allgemeine Kritik des gegenwartigen Elementarunterrichts" en daarna treedt het in
bijzonderheden ten aanzien van het lees-, het reken-, het
schrij f- en het godsdienstonderwij s. Doorklinkend Leitmotiv bij al die critiek is: De school is er niet ter wille
van de wetenschap, maar ter wille van het kind.
De gem atigdheid van toon der verschillen de schrij vers,
die in dit Jaarboek aan het woord zijn, maakt de lectuur
aangenaam en geeft een goeden dunk van de oprechtheid
hunner bedoelingen. Krachtiger en scherper klinkt de toon
van dr. W. Lay in zijn ten vorigen jare verschenen boek : Die
Tatschule. „Steeds luider," zoo zegt hij, „wordt ons schoolwezen, waarin het bureaucratisme zijn schepter zwaait,
openlij k en met recht aangeklaagd. De militaire geschikt-
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held rleemt of naarmate de recruten langer school gegaan
hebben ; het aantal stotteraars vermeerdert en het getal
zelfnloorden onder onze scholieren bereikt een onrustbarend
hoog cijfer; leugen en bedrog zijn onder de schooljeugd
zoo algemeen, dat men zich er in, als in iets onvermijdelij ks, leert schikken. Met onlust, met tegenzin, met afschuw
denken vele begaafde mannen aan de school hunner kinder-j aren terug."
Laat het waar zijn — en 't is waar dat deze sombere schets niet op onze Nederlandsche schooltoestanden
past, er is Loch wel een en ander in, dat ons niet geheel
en al vreemd is. „Schoolhervorming" die overtuiging
moge de lezer door deze inleiding althans verkregen hebben —
is een onderwerp dat ook zijne aandacht waard is.
Even talrij k als de klachten, even menigvuldig en
verscheiden zijn de middelen ter verbetering, die Kier en
elders worden aangegeven. Aan leuzen geen gebrek ! Inkrimping der leerstof wordt geeischt, maar ook uitbreiding
wordt aangeprezen., door invoering van een nieuw leervak :
handenarbeid. Om meer individueele paedagogiek wordt geroepen, maar meer socnale paedagogiek 1 klinkt het aan den
anderen k ant. De een vraagt meer tucht, de ander meer
vrij heid. Splitsing der leerlingen naar intellectueele begaafdheid en naar moreele g esteldheid wordt bepleit, maar de
eenheidsschool, de algemeene volksschool, waar de ki.nderen
van alle rangen en standee op dezelfde schoolbanken plaats
neren, vindt even ijverige verdedigers. Zoowel in Duitschland als ten onzent wint het denkbeeld veld, dat achterlij lie
kin deren een afzon derlij k onderwij s behoeven, maar ook
scholen voor meer begaafden worden gevraag d. Te Amsterdam en to 's-Gravenhage wordt het denkbeeld overwogen,
voor de lastige kinderen eene afzonderlij ke „strenge" school
in to richten. Prof. Ziehen to Jena heeft nog eene andere
kindersoort ontdekt, de psychopathzsche, die ook weer afzonderlijk onderwijs behoeven. De stad Mannheim verdeelt de
schoolplichtige jeugd in minstens vier groepen en plaatst
hen in afzonderlij ke klassen, wat intusschen niet heeft
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kunnen verhoeden, dat de minderbegaafden bij voorkeur
bleken gevonden to worden onder de armere schoolbevolking, zoodat de oude en verfoeide armenscholen, zij het
onder een anderen naam, daar weer verrezen zijn. Vergeten
mag daarbij niet worden, dat de ouders hun kinderen aan
die ambtelijke classificatie kunnen onttrekken, door hen
naar de niet-kostelooze burgerschool to zenden. Te Munchen
wil men van het Mannheimer stelsel niet weten; daar
zoekt men zij n Neil in het actief doen deelnemen der leerlingen aan het onderwijs; deze beweging, die in Duitschland veel geestdrift wekt, heeft tot leuze aangenomen
hervorming der oude en verouder-de Lernschule, in eene
Arbeits-, eene Werk-, eene Tatschule.
Hoe den weg to vinden in al het gewirwar dier onderscheiden strevingen ? Mij dunkt, door allereerst na to gaan,
onder welke invloeden onze huidige schooltoestanden zijn.
ontstaan. Geen weten heeft waarde, indien het geen historisch weten is. Onze schoolinrichting is niet het toevallig
en willekeurig product van hetgeen deze of gene heeft
bedacht ; zij rust op vasten geschiedkundigen bodem. Ik
waag eene poging, den lezer dien historischen grondslag
bloot to leggen.
Hoever men ook in de geschiedenis der beschaving
teruggaat, overal vindt men scholen. Zoowel bij de oude
Egyptenaren als bij de Israelieten, de Grieken en de Romeinen
treft men ze aan. Maar de plaats der school in de maatschappij was eene geheel andere dan tegenwoordig ; die
school was niet voor alien; zij verzamelde alleen de kinderen
der aanzienlij ken, der hoogstgepiaatsten ; onder het Christendom werd de school wel weer algemeen, maar zij stond
onder de heerschappij van de Kerk en diende tot voorbereiding voor hoogere en lagere kerkelij ke ambten, of,
nog later, deelde aan wie Naar bezoeken wilden, alleen de
allernoodzakelijkste kundigheden mede, die het later leven
eischen zou. Het denkbeeld echter van de noodzakelijkheid
van algemeen volksonderwij s, waarbij dus de school beschouwd wordt als een opvoedingsinstituut voor heel het
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yolk, een d.enkbeeld, 't Welk ons nu zoo vanzelfsprekend
lij kt, dat het noeite kost, ons voor to stellen, hoe het ooit
anders geweest mag zijn, dat denkbeeld is nog g een twee
eeuwen oud. Onze hooge waardeering voor de „school",
die ons in Naar eene instelling doet zien, bijna even onmisbaar als het huisgezin, en onze overtuiging, dat geen kind
buiten Naar eenig heil kan vinden, zij zijn beide een rechtstreeksch gevolg van de geestelijke beweging, die in het
midden der achttiende eeuw opkwam en die men gewoon
is met het woord „Auf klarung" aan to duideu. De groote
beteekenis van die geestelij ke strooming voor geheel onze
levensopvatting lij kt mij nog altij d niet geheel naar waarde
to worden gesehat; de buitensporigheden en misgrepen,
waartoe zij geleid heeft, zijn over het algemeen beter bekend, dan hare zegenrij ke gevolgen. Het was eene beweging
van zeer hooge beteekenis ; zij maakte eerst voor goed een
einde aan de Middeleeuwsche cultuur en werd daardoor de
dageraad eens nieuwen levens. Van het midden der 5de
tot het midden der 18 de eeuw stond heel de Europeesche
cultuur onder de heerschappij van de Kerk en de Kerkleer.
Tegen die cultuur nu richtte zich de Auf klarung, de Verlichting, het rationalisme — zooals zij naar hare philosophisehe zij de heet en die zich, heel in 't kort, laat
omschrijven als de strijd tussehen de menschelijke rede en
het openbaringsgeloof. Vast stond zij in de overtuiging,
dat heel de wereld en heel het leven langs den weg van
algemeen als geldig to erkennen verstandelij ke redeneering
moet kunnen worden verklaard. Tegenover het pessimisme
der kerkleer en het geloof aan de Verdorvenheid der menschelij ke natuur plaatste zij een beredeneerd optimisme en
het geloof aan de oorspronkelijke reinheid van den mensch.
Alle verkeerdheid op elk gebied achtte zij het gevolg van
's menschen gebrekkig inzicht. Alles was goed gekomen
nit de handen des Seheppers, alles was ontaard en bedorven
in de handen der menschen. Daarom moest e • eene nieuwe
wereld geschapen worden, waarin met de overlevering der
oude wereld, met het historisch gewordene, vrucht immers
van eeuwenoude dwaling, moest worden gebroken.
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Nu leek het eerst recht onzinnig, aan rang en en
star den onder de burgers van eern zelfden staat vast to
houden. De uit het leenstelsel afkomstige strenge geleding der Standen moest ontbonden worden. Alle menschen
worden gelij k geboren en hebben gelij k recht op menschelij k
geluk ; alleen heerschzucht en onverstand hebben door
dwaze instellingen de ongelij kheid onder de menschen
gebracht.
In zulk een gedachtenmilieu moest aan de verstandelij ke ontwikkeling, dus aan het onderwij s, wel hooge waarde
worden gehecht. Herbart, de laatste groote paedagoog
van het rationalisme, verwierp dan ook de vergelij king van
den opvoeder met den tuinman, die de geestelij ke plant,
welke, naar men meende, groeikracht had in zich zelve,
slechts zou to leiden en to verzorgen hebben; neen, de
opvoeder was g elij k aan den architect, die den geest opbouwt, construeert. Opvoeden is niet leiden, maar geve-m. Zijn
tij dg enoot Jacotot Bing van den stelregel uit : Tons les
hommes ont l'egale intelligence. Alle geestelijke vorming moest
langs verstandelij ken weg verkregen worden; verlicht het
verstand en al het andere zal den mensch toegeworpen
worderi. Had Christian Wolff', de vader van het rationalisme, niet reeds gezegd : „peel heldere begrippen mee,
leer goed en zuiver denken en het hart zal zich veredelen,
het lag e en g emeene zal weg zinken en wat goed en schoon
is zal overblijven" ? Zoo keerde de achttiend'eeuwsche
philosophie naar de Paden der socratische wije sheid terug,
volgens Welke immers ook alleen het juiste inzicht in staat
is, den mensch deug dzaam. to maken. Ondeugd is dom.heid. Wie heldere kennis heipt verspreiden, bevordert de
deugd.
De eerste predikers van dit rationalisme dachten
nochtans niet aan de behoeften der groote massa. Locke
noch Rousseau, Basedow nosh een der andere Philantropijnen bemoeiden zich met het volksonderwijs. De armen,
zei Rousseau, hebben geen opvoeding noodig ; die worden
door het leven zelf voldoende opgevoed. Eerst aan het
einde der 18e eeuw drong het denkbeeld van algemeene
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volksontwikkeling zich op den voorgron d. De Maats chappij
tot Nut van 't Algerneen in ons land, Iselin's Gemeinnützige Geseilsehaft in Bazel, de werkzaamheid van IPestalozzi in Burgdorf en van den ridder von IRoehow op zijn
landgoed to IReckahn waren gelij ktij dig e openbaringen van
datzelfde streven. ilet yolk nit zjne geestelijke ellende
op to heffen, door het deelgenoot to waken van de vorderingen der wetenschap, die tot nu toe slechts bet deel
geworden waxen van de meer bevoorrechten, dat was bet
Joel, dat men in alle landeii van West-Europa tegelijk zich
stelde. IDaartoe moesten domheid en bijgeloof met kracht
bestreden worden en hoe zou men dat beter en doeltreffender
kunnen doen dan door verbreiding der waarheid P Ongodsdienstig snag dat streven niet genoemd worden, al is bet
zeker, dat er anti-kerkelijke, aithans anti-dog matische
tendenzen onder door liepen.
Het doel van het onderwijs mocht nu niet langer zijn
een nooddruftig klaarmaken voor de practijk des dagelijkschen levens, het zou nu verstandsontwikkeling, beschaving, verlichting onder bet yolk brengen. De kerk, die
eenwen lang had geheerscbt, maar het niet verder had
kunnen brengen, dan dat de mass y dom, mw en onbeschaafd
gebleven was, werd gewantrouwd en wat zij niet bad kunnen
voibrengen, zou de school doen. Zoo zou this de lagere
school geroepen worden, niet alleen, orn het yolk de in
bet Leven onmisbare kundigheden bij to brengen, maar
bovenal zou zij een lichtaanbrenger, een verdrijver van
geestelijke duistemnis, een verlosser uit schadeiijke oriwetendheid zijn. Een nagairn van dat hooge en welgemeende ideaal
hooren wij nog in de woorden van art. 35 onzer Wet op
bet Lager Onderwijs: ,,Het schoolonderwijs word onder bet
aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar
gernaakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen en ann bunne opleiding tot alle Christelijke en maatschapgelijke deugden". De school der 19e eeuw
zou wezen, wat de kerk in voorgaande eeuwen had willen
zijn: de opvoedster der natie. Wie bet kind beeft, beeft de
toekomst, zoo kionk bet, en Opzoomer profeteerde: het
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geld, dat men aan de scholen uitgeeft, wint men aan de
gevangenissen uit.
Onze onderwijzers waren zich hunne hooge roeping
wel bewust, en deden al hun best er aan to beantwoorden. Het onderwijs moest algemeen ontwikkelend zijn:
africhting voor een bepaald doel werd uit den booze
geacht; de formeele waarde van de leerstof moest op den
voorgrond staan ; niet wat onderwezen wend, was het belangrij kste, maar hoe het onderwijs gegeven werd; op
de met hode kwam het aan, niet op de leerstof. Van aansehouwi-ng moest men uitgaan, daar immers niets de ziel
kan binnenkomen dan door de poort der zinnen. Maar
de kinderen moesten het aanschouwen nog leeren. Zoo
ontstond in navolging van Pestalozzi een stelselmatig aanschouwingsonderwijs en werden kopjes en schoteltjes, pop en
wieg en wat niet al als leermiddelen van het aanschouwingsonderwijs op de scholen gebracht. Op het aanschouwen
volgde het denken en daartoe dienden de denkoefeningen.
Het best en het gemakkelijkst waren die in het rekenonderwij s to vinden, maar ook Chet taalonderwij s, en daarin vooral
de logische ontleding, gaf rijke denkstof. Ook het onderwijs
in de geschiedenis en aardrij kskunde, maar bovenal de
natuurkennis werden aan de denkoefening dienstbaar gemaakt : het waarom en omdat moest in alles schering en
inslag zijn. Men streefde Loch immers niet naar veelweterij,
maar men legde het op inzicht aan, fielder inzicht van
oorzaak en gevolg. Vakken, die slechts mechanische vaardigheid aankweeken, als lezen en schrij ven, werden minder
geacht en dus minder beoefend ; bleven de resultaten dan
beneden hetgeen verwacht werd, men troostte zich met de
gedachte, dat de eigenlijke denkvakken toch goed verzorgd
werden. 't Was in die dagen, dat iemand op eene onderwijzersvergadering sprak : Het eerste, wat de kinderen op
school to leeren hebben, is denken; het tweede is denken
en het derde is ... , denken! 't Was in denzelfden tij d dat
de levensleuze werd aangeheven : wie denkt, overwint !
Men zal bezwaarlij k kunnen volhouden, dat het ratio-
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nalisme verouderd is: in West-Europa, met name in de
Romaan sche landen, zijn er nog velen, die daarin hun
hoogste levenswijsheid vinden uitgedrukt, maar de stroom is
toch aan het ebben. Langzamerhand begonnen de grootere
geesten natuurlij k het eerst, de kleinere daarna in to zien,
dat het rationalisme leed aan eene geweldige overschatting
van de waarde en de beteekenis van het menschelij ke intellect. De goedmoedige verzekerdheid, dat het levens- en
wereldraadsel was opgelost of aithans binnen kort st©nd
opgelost to worden, verdween anengs en maakte plaats voor
de steeds dieper wordende overtuiging, dat het probleem
grooter wend, naarmate men het leerde kennen. En waren
er en er zullen er nog wel zijn, die in levensrampen, zooal
geen troost dan toch afleiding vinden in het bestudeeren
van eenig wijsgeerig werk of misschien zelfs in het oplossen
van eenig wiskundig vraag stuk, maar welbeschouwd zijn dat
toch verdoovings-, g een verzoeningsnliddelen. En dan nog:
voor hoe weinigen is die troost weggelegd ! Want en zi.ehier eene tweede overschatting en misrekening : de mensch
is over het algermeen niet intellectueel aangelegd. Oeh, er zijn
er nlaar ZOO weinigen, die gekweld worden door den dorst
naar weten, zoo weinigen, voor wie studeeren, onderzoeken,
nadenken eene levensbehoefte en dus een genot is. Inderdaad, er is in de Aufklarung groot gebrek aan menschenkennis ; de voorstellingg, die men nog vaak — en nu meest
van sociaal-d emocratische zij de vernemen kan, alsof alle
menschen, indien hun maar de tijd en de rust gelaten werd,
zich aan hoogere geestelij ke genietingen zouden gaan wij den,
is puur zelfbedrog. De vlakten zijn altoos dicht bevolkt, nlaar
op de hoogten wonen slechts weinigen. Wij zijn nog zoo dom !
Merk op, hoe de kwakzalverij bloei.t ; het zijn waarlijk niet
de lagere standen alleen, die bij ziekten en gebreken naar het
boertje van Staphorst gaan of naar een anderen wonderdokter; het bijgeloof mag afgenomen zijn, maar het is toch
nog groot en niet op het platteland alleen. De astrologie
komt zoowaar weer op.... onder de beschaafde standen !
Meent ge voorts, dat de gruwel-bioscopen en de schaamtelooze operetten-vertooningen alleen door de lagere yolks-
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kiassen bezocht wordenP Het lijkt er niet naar; een goed
deel van het ontwikkelde, beschaafde publiek kan blijkhaar
niet meer buiten die zenuwspannende en zinnenprikkelende
afzichtelijkheden. 't Is eerie illusie geweest, dat geloof der
achttiend'eeuwsche verlichtings-apostelen, die meenderi, dat
heel het yolk gretig grjpen zou naar de brave en leerzame
zedekundige romans van Campe, Salzmann, Pestalozzi en
dergelijke! 't Mocht wat: de avonturen van Sherlock Holmes,
Nick Carter en Buffalo Bill vallen vrij wat rni' in den
smaak.

Er moet ten slotte nog op eene derde dwaling van
het intellectualisuie gewezeri worden, die tot in onzen tijd
Naar noodlottigen invloed gelden laat. Nog al to onbeperkt heerscht het denkbeeld, dat op school veel to leeren
de onmisbare voorwaarde is tot welslagen in het rnaatschappelijk levee. Toch is ieders ervaring wel in staat, de
onhoudhaarheid dier meening aan to toonen. Hamis komt

wel niet door zijne domheid voort - zoo erg is het gelukkig
niet - maar wijsheid en gezond verstand hebben met geIeerdheid toch weinig van doers. Op blind geluk kan men
Been stoat maken, al speelt dit menigeen een begeerlijk
lot in handers ; ook de slimheid, die het anders ver genoeg
brengen kan, wil ik buiten rekeining laten, maar dan verder
bieden de zekerste kansen tot welslagen: werkzaamheid,
volharding, ingetogenheid en menschenkennis, altemaal
eigenschappen, waaraan onderwijs den mensch maar weinig

helpen kan. her legt de opvoeding, bepaaldelijk de huislijke opvoeding, het meeste gewicht in de schaah Het
welvaren der rnaatschappij, nosh het geluk van den enkelen
mensch worden gebaat door het aanbrengen eener verstandelijke ontwikkeling, die de grenzen van het bruikbare
en het bereikbare uit het oog verliest.
Naast de overschatting van het intellect is wel de
grootste fout der achttiend'eeuwsche wijsheid geweest het
geloof aan de gelijkheid der menschen. Die beide misgrepen
staan tot elkaar in oorzakelijk verband. Het ,,begrip"
mensch toch laat geen innerlijke verschullen toe; niet door
redeneering wordt de verscheidenheid ontdekt: daartoe
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kan alleen geduldige waarneming ons helpen en dat was
riu j uist geen werk, waarin de met algemeene abstracties
schermende achttiende eeuw uitblonk. Nu, d.w.z. gedurende
de laatste kwarteeuw, begirinen wij oog to krijgen voor de
individueele verscheidenheden; niet langer zijn de mensch
en het kind objecten van wijsgeerig geredeneer, maar worden
de menschen en de kinderen voorwerpen van oplettend
rniderzoek. De differentieele psychologie heeft hare intrede
gedaan en daarmede is de eerbied voor iedere ,,algemeen
ontwikkelende Ieeistof" gebroken; er is geen krachtvoedse],
dat voor alle n1agerl, ook niet voor alle geestelijke magen,
past. Wiskunde is evenmin eene algemeen vormende leer
stof als klassieke talen het ziju. Het onderwijs kan zeker
opvoedend werkeii, maar die werkiiig gait van de leerstof
als zoodanig niet, of aithans niet in de eerste plaats, nit.
Hot streven van do Mannheimer school iiaar een good
sluitend goheel van kundigheden heeft weinig waarde. Do
starheid onzer schoolprograinma's, die van iederen leerling
hetzelfde eischen, moet gebroken worden. Wat een geborneerd lioofd moet het zijn, dat in alle vakken ,,juist voldoende" krijgt en hoe ongeljk hooger staat niet de leerlirig,
die eene S of 9 heeft voor geschiedenis en eene 3 voor
werktuigkunde, of omgekeerd. Wij stellen nog altoos eene
onbehoorlijk hooge premie op de middelmatigheid. De
geestelike, zelfs de intellectueele waarde van een mensch,
wordt niet bepaald door do hoeveelheid parate kennis, die
hj op eeii oogenblik tooiien kan, maar veeleer door de
vatbaarheid oiii to kunnen en den lust om to willen leeren.
Waar die gevonden worden, mag men velerlei tekortkomirig
in positieve kennis voor gering achten.
Do school, vooral de openbare, door wetten en reglementen ingepende, en door velerlei toezicht gecontroleerde
school, is van nature eene conservatieve instelling. Zij volgt
wel de inaatschappelijke en geestelijke beweging, maar
op een afstand. Dat is goed, en het zou heel verkeerd zijn,
indien hot anders ware; het dringen der spelliughervormers
bijv. oni door de lagere school op de maatschappij in to
werk en, kan niet scherp genoeg worden afgekeurd, maar...
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de afstand kan to groot worden en dan verheffen zich de
stemmen om schoolhervorming. In zulk een tij dsgewricht
verkeeren wij op het oogenblik. De geestelijke grondslagen
van ons school- en onderwij swezen zij n ondergraven ;
repareeren zal niet helpen ; her-vorming zal noodig zijn
Intusschen omvat het woord „schoolhervorming " vele
uiteenloopende problemen, waarvan ik hier slechts enkele
zal kunnen behandelen. Ik bepaal mij daarbij voornamelijk
tot het lager onderwijs.
De staat zou, volgens de denkbeelden der Auf klarung,
de geestelijke leiding van het yolk, die eeuwen lang aan
de kerk was toevertrouwd geweest, op zich nemen. Geen
wonder dus, dat het denkbeeld van staatsonderwij s en
staatsscholen in dien tij d welig wortel schoot. In Duitschland, in Frankrij k en in ons land werden ongeveer gelij ktij dig stemmen vernomen, die den staat, de regeering, de
overheid op den hoogen plicht wezen, het volksonderwijs
to behartigen. De eerste alinea van art. 192 onzer Grondwet bewaart er nog de herinnering aan: „Het openbaar
onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der
regeering."
Laat zonder eenige terugb ouding erkend worden, dat
het aannemen van dat beginsel van onberekenbaar gunstigen
invloed is geweest, zoowel voor het onderwijs, als voor de
onderwijzers. Het onderwijs werd geregeld ; scholen werden
gesticht, schoolboeken werden geschreven, voor de opleiding
der onderwijzers werd zorg gedragen. De onderwijzers vormen
sedert het begin der 19e eeuw een stand in de nlaatschappij ;
er blijft nog genoeg to wenschen over, maar vergeleken bij
de voorgaande eeuwen is de vooruitgang in het oog springend.
Toch, na dezen tol der dankbaarheid betaald to hebben,
mag gevraagd worden, of het beginsel zelf juist moet geacht worden. Het stellen van die vraag kan, dunkt me,
menigeen reeds aan het schrikken waken. Wij, Nederlanders, zijn er aan gewend, onze landgenooten, voor zooverre
zij zich met het schoolvraagstuk bezig houden, in twee
partij en to verdeelen : de eene, de rechterzij de, de kerkelij ke
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partij en omvattende, is tegen, de andere, de linkerzij de, alle
schakeeringen der vrijzinnigheid vertoonende, is voor het
openbaar onderwijs. Een enkele blik echter over de grenzen
kan on s leeren, dat die onderscheiding onjuist is. Herbart
bij v. was er ten strengste tegen gekant, dat de Staat zich
met het onderwijs zou bezighouden. In zijne rede over
Erziehung enter ofentlicher Mitwirkung bestreed hij de staatsopvoeding, zooals Fichte die in zijne Iced en an die deutsche
Nation had voorgesteld. „Zeker zeg t Herbart, de staat
heeft belang bij het onderwijs zijner burgers, maar toch
alleen bij hunne uiterlijke bekwaamheden, niet bij hun
innerlijk zij1i. Wij moeten, zoo vervolgt hij, goede kooplieden, goede boeren, goede advocaten hebben, maar die
eischen hebben alleen betrekking op de technische bekwaamheden der staatsburgers voor het yak, dat zij uitoefenen.
Hunne innerlijke zedelijke gesteldheid gaat den staat niets
aan en ligt ook buiten zijne beoordeeling. Daarom behoeft
de overheid niet onverschillig to zijn ten aanzien van het
onderwijs. Zij kan aanmoedigen, bezwaren nit den weg
ruimen, zelfs gelegenheden scheppen, om onderwijs to ontvangen, maar met de inwendige regeling van het onderwijs,s,
met het vaststellen van het leerplan bijv. moet de staat
niet to makers willen hebben. 't Is voor den directeur
eener groote school al moeilijk genoeg, een leerplan voor
de geheele inrichting to ontwerpen en daarbij rekening to
houden met de persoonlijke eigenaardigheden zijner onderwij zers ; hoe zal het dan mogelij k zijn, een leerplan vast to
stellen voor een heel land of zelfs maar voor een district ?"
Herbart is lang dood, zal men zeggen. 't Is waar, maar
ik heb nog eene tweede getuigenis en nu van een nog
levenden paedagoog. Onder de radicale schoolmannen, die
Duitschland op het oogenbli c kent, is dr. Ludwig Gurlitt
wel een van de bekendste. Welnu, in zijn Erziehungslehre
(1911) schri j ft hij: „Men kan het den Duitschers onzer dagen
niet genoeg voorhouden, dat de hooge cultuur der Grieken
zonder staatsschool tot bloei kwam en joist mogelij k was,
wijl de staat de opvoeding niet als een hem toekomend
monopolie behandelde. Men kan zich tegenwoordig de op-
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voeding der jeugd zonder beroeps-opvoeders, zonder opvoedkundige ambtenaren heel niet weer voorstellen, men schij nt
niet meer to weten, dat de hooge ridderlijke cultuur der
Middeleeuwen zich vrij ontwikkeld heeft zonder een eigenlij ken onderwij zersstand. Men wi st toendertij d niets van
eene stelselmatige paedagogiek en toch groeide er in kunsten en wetensehappen en in ieder maatschappelijk bedrijf
een groot aantal veelzijdig ontwikkelde en, wat weer zegt,
veelzij dig werkzame mannen en vrouwen op. 't Is misschien
het grootste ongeluk geweest, dat ons yolk ooit overkomen
is, dat het onder de tucht van den schoolmeester gekomen,
dat het door en door verschoolmeesterd is".
Nu heeft men volkomen gelij k, indien men zegt, dat
deze beide citaten, van Herbart zoowel als van Gurlitt,
meer op Duitsche dan op Nederlandsche toestanden slaan,
maar wi.e in onze onderwijs-wereld bekend is, weet ook,
dat het Duitsche voorbeeld sterke aantrekkingskracht heeft
en dat de zucht naar centralisatie onder ons groeiende is.
Er is, om slechts een voorbeeld to noemen, onder ons een
streven, om het lager onderwij s aan de zorg der gemeenten
to onttrekken en het tot rzj kszaak to maken ; in het voorgaande schoolverslag erkenden de Inspecteurs, dat zij, na
lange aarzeling, tot dat den.kbeeld bekeerd waren. Nu mag
het niet ontkend wordern, dat, vooral ten platten lande,
of
de gemeentebesturen vaak niet meer dan matige
zelfs nog mindere belangstelling hebben voor het onderwijs en den onderwijzer, zoodat verschillende misstanden
zonder twijfel zouden verdwijnen, indien het rijk de zorg
voor het onderwijs geheel op zich nam, en overal eene
uniforme regeling tot stand bracht. Maar dat die beweging
juist in tegen g estelde richting zou gaan van hetgeen eene
gezonde schoolhervorming beoogt, valt niet moeilij k in to
of in 't algemeen door
zien. Wat Loch door den Staat
eenig groot lichaam wordt ondernomen, zal noodwendigerwijze Tangs vaste banen moeten worden geleid. Wetten
en reglementen zullen het werk regelen en de uitvoerders
zullen ambtenaren zij n, aan vooraf door hooger hand vastgestelde instructies g ebonden. Nu is er langs dien weg
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ongetwij feld veel goeds en veel groots to bereiken, maar
voor een geestelij ken arbeid, als onderwij s behoort to zi j n,
moet zulk mechaniseeren een innerlij ken dood ten gevolg e
hebben, een dood, die achter uiterlijken praal lang genoeg
verborgen kan blij ven, maar die zich ten slotte zal openbaren. Toen men nog weinig oog had voor de verscheidenheid der menschelij ke natuur, toen men nog zeker meende
to weten, hoe de mensch en het kind op bepaalde prikkels
reageeren, kon men eene algemeen geldende paedagogiek
met bijbehoorende didactiek opstellen, en was men volkomen in zijn recht, den staat op to dragen, scholen to
stichten, leerplannen to ontwerpen en onderwij zers aan to
stellen, welke die algemeen geldende voorschriften in
practijk moesten brengen. Maar nu men beter weet, nu
men inziet, dat de kracht der school in den onderwijzer
gelegen is, dat algemeene voorschriften van weinig of geen
beteekenis, ja dikwijls schadelijk zijn, nu wordt het tijd er
op aan to dringen, dat de overheid zich met eene bescheidener plaats in de regeling van het onderwij s tevreden stelt.
Het land, waar de centralisatie wel tot het uiterste
is doorgevoerd, is Frankrij k ; daar is bij na heel het onderwij s staatszaak geworden ; 't wordt nit een punt geregeerd
en het heeft voornamelijk ten doel, goede republikeinen to
vormen. Welnu, nit dat land kan men een zeer merkwaardig e getuig enis vernemen. In de Revue des deux mondes van
1 Augustus 1910 staat een zeer lezenswaard artikel, dat
niet uitsluitend, zelfs niet hoofdzakelij k over onderwij szaken
handelt, maar dat ons toch pier goede diensten kan bewijzen. Het is getiteld En Gaseogne en 't is geschreven
door Dr. Emmanuel Labat, een geneesheer, die de laatste
dertig jaren in een der dorpen van die landstreek zij n
practijk heeft uitgeoefend. Hij is Gascogner van afkomst
en geboorte en spreekt telkens met groote ingenomenheid
van het land zijner vaderen. Zijn artikel draagt tot ondertite] : L'abandon de la terre, en han delt dan ook over de
ontvolking van het platteland. Gascogne, zoo zegt hij, is
een land zonder groote steden ; 't is een landbouwdistrict ;
handel en nij vex heid vindt men er alleen, voor zoover de
O. E. XIII 1

2
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landbouw die noodzakelij k maakt ; ondergrondsche schatten
bezit het land niet, en natuurschoonheden, die den vreemdeling erheen zouden kunnen lokken, evenmin. Van geslacht tot geslacht is de vruchtbare grond bebouwd en de
bewoners zijn er welvarend, zelfs rijk geworden. Geen
wonder, dat de Gascogner zij n land bemint en er met trots
over spreekt.
In de laatste 25 jaren heeft daar nu echter eene
groote verandering plaats gegrepen. Het land wordt verlaten ; de landbouw staat er niet meer in hooge achting ;
de ambitie zij ner bewoners gaat eene andere richting nit.
Welke zij n de oorzaken van dien omm ekeer ? Er zij n
er van on derscheiden acrd, maar onder die alle is er ern
die in verband staat met de school en het onderwijs. Indien
wij, zegt de schrijver, doordringen tot den gedachtenkring
van de schooljongens van onze dagen, dan vinden wij in
verschillenden graad van bewustheid en scherpte, de volgende gevoelens :
lo. een boerenj ongen staat lager dan een stadskind,
vooral een groote-stads-kind ;
2o, de arbeid op een werkplaats of in een fabriek is
voornamer dan het werken op het land;
3o. school en huis zij n twee tegengestelde werelden ;
wat men op school leert heeft niets uit to staan met wat
er thuis gewerkt wordt.
„A1 mag nu de school niet alleen de schuld dragen
van deze eigenaardige geestesgesteldheid, zij heeft in de
vorming ervan Loch eon belangrijk aandeel gehad. Zij ontwikkelt en begunstigt Naar door het algemeen vormend
onderwijs, dat zij geeft en dat voor heel Frankrijk hetzelfde is. De school beschouwt en behandelt zoo'n jongen
Gasconjer als iederen anderen Franschen jongen, bijna als
eon leerling in het afgetrokkene, in plaats van hem to
zien, zooals hij is, levende in de hem eigen omgeving, met
twintig geslachten landbouwers achter hem, met duizenden
in alle richtingen zich verspreidende worteldraden gehecht
aan het voorgeslacht. Voor de school is er goon onderscheid
tusschen eon jongon uit Gascogne en eon Parij schen jongen,
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die zich voor ieder beroep en bedrijf bekwamen kan ; tusschen een jongen uit Picardie, die mijnwerker zal worden,
of een nit Bretagne, die op zee zal gaan varen of een nit
Lyon, die zijn leven op een zij defabriek zal slijten. Van
zijn 5e tot zijn 13e jaar krijgt het kind allerlei wetenswaardigs to hooren ; het wordt in gedachten meegevoerd naar
Parij s, naar Athene, naar Rome, naar Amerika; het wordt
met geweld ontrukt aan het milieu waarin het geboren is
en waar het leven zal; zijn geest krij gt iets zwervends.
Dit onderwijs ontwikkelt het verstand, het oordeel,
de rede, zonder, naar men mag aannemen, de vorming
van het genloed en den wil to verwaarloozen, maar men
laat buiten zijn paedagogischen invloed juist dat gedeelte
van de kinderziel, waarop die invloed het meeste vat
zou hebben ; heel dat gebied, dat buiten het voile licht
van het bewustzijn ligt en waar, in het halfduister, de
geheimzinnige dr-aden loopen, die den mensch binden aan
zijn geboortegrond en aan zijn voorvaderlijk bedrijf; 't
is het onderbewustzijn van het kind, het subliminale, dat
nit heel het verleden van zijn ras is samengeweven. Dat
is het, wat den menschelijken geest zijne bepaalde gestalte geeft, dat zijne zeden, zijne gewoonten, zijne godsdienstig e opvattin gen bepaalt. Dat is het, waarmee de
school rekening moest houden. Zij zou aan den boerenzoon
van Gascog ne m oeten zeggen : gij hebt den Parij schen
jongen in niets to benijden; ziet hij al het Louvre met al
zijne schatten, hij heeft nooit als gij de schoonheid der
lente gezien op de bloeiende weide, noch de pracht der
rijpe korenvelden; hij is niet zoo sterk en niet zoo gezond
als gij; gij h ebt hem niet noodig, maar hij heeft u noodig,
want gij bereidt voor hem het dagelij ksch brood; als het
vaderland in gevaar is, zal het op u, weer dan op hem
kunnen rekenen.
Maar op school wordt het kind vervreemd van het land
:en het dagelij ksch bedrijf zijner ouders. Daar is een jong
onderwij zer, vol ij ver voor zijnn werk, m aar die in zijn onverstand een dommen jongen voorhoudt, dat hij nooit iets
meer worden zal dan een „boerenpummel". Neen, dan was

20

SCHOOLHERV ORMING.

mij die oude meester liever, die, then hij 's avonds een
zijner leerlingen ontmoet had, terwijl deze, den gepunten
stok parmantig over den schouder, een paar koeien lief
grazen aan den berm van den weg, den volgenden morgen
dien flinken jongen voor heel de klasse prees, wijl hij zijn
ouders reeds eenig werk nit de handen nam en dat zoa
geheel naar den eisch volvoerde. O, indien de onderwijzer
moist mee to leven met het yolk, waar9nder hij zijn ambt
vervult, indien hij belangstelling toonde in de zwaargevulde
korenhalmen op dezen akker pier en in de prachtige druiventrossen in dien wijngaard daar, hoe gezegend zou zijn
invloed zijn op zijne leerlingen ! hoe zou hij hen weten
to binden aan het land, hoe zou hij den ouden trots van
den landbouwer op het werk zij ner handen weer wakker
kunnen roepen ! Hij zou vbor en na schooltijd misschien
zelf nog wat werken op den akker, die hem toebehoorde ;
zijne handen zouden misschien lichtelijk met eelt bedekt
zijn; toch zou hij lezen, schrijven, rekenen en de rest even
goed onderwijzen als een ander. Maar onder de jonge onderwij zers vindt men dezulken niet meer en indien men ze
vond, zouden ze van hooger hand niet worden aangemoedigd".
„Zou eene hervorming, als mij Kier voor den geest
zweeft, rogelijk zijn? Zou de school zich kunnen aanpassen
aan de omgeving ? Zouden er verschillende programma's.
kunnen opgesteld worden, al naar de toekomstige behoeften
der leerlingen ? Het zou moeilijk genoeg zijn, maar het zou
niet onmogelijk moeten wezen. Er zou weer decentralisatie
moeten zijn, meer aan het initiatief van den onderwijzer
en van de gemeente moeten overgelaten worden. De werkelij kheid zou de school moeten binnendringen en er de
abstractie verjagen. Het is een droevig ding, dat in
Frankrijk 1) de schoolvraag eene politieke en godsdienstige
quaestie is geworden. De openbare school wordt aangevallen en zij wordt verdedigd, maar in de hitte van deft
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strijd vergeet men het voornaamste: Naar to verbeteren en
to volmaken".
Tot zoover de Fransche sehrijver. Het citaat is lang
genoeg geweest, om de onderstelling to wettigen, dat de
lezer de aanleiding, die er ons op gebraeht heeft, nit het
oog heeft verloren. 1k was dan bezig, den twijfel bij hem
wakker to roepen aangaande de vraag, of van staatswege
gegeven en gereglementeerd onderwijs wel de hoogste en
moest doeltreffende vorm van onderwijs is, dien men zich
denken kan. 1k wilde, flu men van alle zij den er op aandringt, het onderwijs tot rijkszaak to waken, ook de keerzijde der medaille laten zien en aantoonen, dat wij geen
behoefte hebben aan weer, maar veeleer aan minder rijksbemoeiing. Ware de volksontwikkeling reeds op zoo hoog
peil gestegen, dat ieder burger de noodzakelijkheid van
goed onderwijs voor zij ne kinderen inzag en wel in die
mate, dat hij er eenige opoffering voor over had, dan zou
de overheid zich geheel kunnen terugtrekken en zou er
zelfs geen leerplichtw.et noodig wezen. Nu zijn wij nog bij
bij lange na zoover niet gevorderd en zou inkrimping van
staatszorg een ernstig gevaar opleveren voor het onderwijs
aan minder gegoeden. Missehien komt het eens zoover, dat
bij zonder onderwijs regel kan zij n en openbaar onderwijs
aanvulling, maar de Grondwetscommissie, die een onderwijsartikel ontwerpt, als ware dat ideaal reeds werkelijkheid,
loopt Naar tijd al to ver vooruit. Wel mag het als een
der weinige goede gevolgen van de overigens ongelukkige
wet-Kuyper worden beschouwd, dat zij de stichting heeft
vergernakkelijkt van schoolvereenigingen, die bijzondere
scholen oprichten, waarin wel, als op de openbare school,
,,neutraal" onderwijs gegeven wordt, maar die eigen idealen
trachten to verwezenlijken. Die scholen hebben in hare
meerdere vrijheid een onschatbaar voordeel; indien zij
zich financiëel geheel van den staat konden vrjmaken,
zouden zij nog beter worden. Reeds is er eene bijzondere
kweekschool tot opleiding van onderwijzers op modernprotestantschen grondsiag, gevestigd to 's Gravenhage; de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen spaart blijkbaar op,
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om een geheel neutrale kweekschool to kunnen stichten.
Dat alles zijn teekenen van belangstelling in zake yolksonderwijs, die ieder goed vriend daarvan blijde mogen
stemmen. Wil het openbaar onderwijs blijvend met dergelijke bijzondere scholen concurreeren, dan zal de overheid
ook aan hare scholen de meest mogelijke innerlijke vrijheid
moeten waarborgen. De kracht der bijzondere school schuilt
in hare vrijheid en de overheid, toezicht houdend, heeft
a]leen er voor to waken, dat van die vrijheid een gepast
gebruik worde gemaakt. Nooit zal de bijzondere school
bij v. den eisch mogen inwilligen, dat Naar leerplan aan de
goedkeuring van het rij ksschooltoezicht worde onderworpen.
Die school toch heeft leans de beste to worden, waarmee
de autoriteiten zich het minst bemoeien.
Het woord „schoolhervorming"
ik herhaal de reeds
eenmaal gemaakte opmerking omvat velerlei problemen,
en het vraagstuk wordt niet weinig vertroebeld, doordat
men zij ne veelvuldigheid telkens uit het oog verliest. Zoo
moet er scherp onderscheid gemaakt worden tusschen het
eigenlij k gezegde volksonderwij s, dat voor de groote meerde Ineenschakelingscommissie heeft
derheid bestemd is
uitgerekend, dat die meerderheid 95 % bedraagt en
het uitgebreid lager onderwijs, dat ten doel heeft, de kleine
minderheid tot verdere studie voor to bereiden. 't Is onvermij delij k, dat zich Kier zeker standsverschil open ba'art
de leerlingen van het uitgebreid lager onderwijs zullen
voor het meerendeel wel de kinderen der meergegoeden
zijn, maar de voorstelling, alsof deze in hun meer omvattend onderwijs een voorrecht genieten, dat aan de kinderen
der mindergegoeden onthouden wordt, zulk eene voorstelling is zoodanig in strij d met alle ervaring, dat zij alleen
kan opkomen in het hoofd van een, Welke die ervaring
ten eenenmale mist. De school voor uitgebreid lager onderwij s, die hare leerlingen opleidt tot verdere studie, doet
stellig, in het algemeen gesproken, haar leerlingen meer
nioeite en verdriet aan, dan de volksschool, die tevreden
mag zijn, als zij hare leerlingen gebracht heeft, waar zij
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komen kuniieri. Zeker, voor alle wezenlijke bekwaamheden
dient de weg geeffend to word en; geen poort mag gesloten
blijven voor wie aan de voorwaarde voldoet, er door to gaan,
maar een zoo groot mogelijk aantal leerlingen van de
volksschool naar het uitgebreid lager onderwijs to drijven
is een streven, dat niet alleen op teleurstelling moet nitloopen, maar tevens het levensgeluk van de aldus voortgejaagden in ernstig gevaar brengt.
1k wil deze beide soorten van seholen nog eens van
naderbij besehouwen en trachten op to maken, Welke
eischen de hervormingsbeweging zoowel aan de eene als
aan de andere stellen mag.
De volksschool zal dan, naar het mij voorkomt, de
meeste behoefte aan hervorming hebben. Er heerscht onder
de mannen van het yak een wanhopig verschil van gevoelen
ten opzichte van bijna ieder onderdeel der leerstof. Ten
aanzien van ,,rekenen" en ,,Nederlandsche taal" zou het
bijv. niet moeilijk zijn, eerie reeks wenschen en eene reeks
contra-wensehen op to schrijven, die, even als de positieve
en negatieve getallen in de algebra, elkander opheffen.
De een zegt bijv., dat de kin deren bovenal nauwkeurig
moeten leeren cijferen: dat komt in het dagelijksch leven
zooveel to pas; een ander noemt het eene moderne marteling, twee getallen van 6 cijfers met elkander to laten
vermenigvuldigen en de uitkomst door een getal van 5
cijfers to laten deelen; een derde beweert, dat hoofdrekenen
het voornaamste deel van het rekenonderwijs moet nitmaken en een vierde houdt vol, dat, als men in de practijk
des levens rekenen moet, men altijd wel een stukje papier
en een potloodje bij de hand heeft, zoodat het hoofdrekenen
van niet zoo heel veel nut is. Kennis van het metriek
stelsel acht de een noodzakelijk, maar een ander vraagt
spottend, waarom men toch de kinderen der volksschool
met Grieksche of Latijnsche kunsttermen zal lastig vallen;
,,denkoefeningen" worden tegenwoordig vrij algemeen in
de ban gedaan, inaar over de vraag, wat denkoefeningen
zijn, loopen de meeningen uiteen. Onlangs noemde iemand
in een schoolblad de vraag: ,,hoeveel paarden hebben 96
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pooten ?" eene denkoefening, die de meeste leerlingen wel
fou t zouden maken, daar zij geneigd zijn, er voor to lezen :
„hoeveel pooten hebben 96 paarden ?"
De lij st kan gemakkelij k langer gemaakt worden, maar
wij hebben nu g enoeg gegevens bij een, om de vraag to
beantwoorden : van waar dat versehil ? De oorzaak ligt,
meen ik, hierin, dat een goed klassehouder niet tevreden
is, ofzijne geheele klas, hoogstens met een paar uitzonderingen, moot op dergeiijke vragen good bescheid weten.
't Is een loffelij k streven van den Nederlandschen onderwij zer, dat hij zi j ne klasse zoo trouw mogelij k bij een wenscht
to houden. Meer dan eene halve eeuw lang is hem voorgehouden, dat de voortreffelij kheid van ons huidig schoolstelsel boven dat van voorgaande eeuwen moot gezocht
worden in ons klassikaal onderwij s. Hoofdelij k onderwij s
hebben wij geleerd als iets minderwaardigs to beschouwen ;
er zijn wel bezwaren aan het klassikale stelsel verbonden,
maar die zijn door nahelpen van achterblijvende leerlingen
wel to boven to komen. Het ideaal van den klassehouder
is, de klasse weer even volledig of to leveren, als hij Naar
ontvangen heeft. Zitten blij ven is eigenlij k eon schande .. .
voor den onderwijzer.
Dat is eon ideaal, zwaar om to dragon, en zoo kan i.k
mij voorstellen, dat menig onderwijzer moedeloos wordt,
als hij merkt, dat wel 3, 4, 5 of 6 leerlingen zij ner klasse
eene bepaalde moeilijkheid begrepen hebben, maar dat de
anderen luk-raak den bal wel eons treffen, maar even vaak
of vaker misslaan. Dan komen de klachten in de schoolbladen en tegenwoordig ook in brochures voor het groote
publiek ; dan wordt betoogd, dat ons rekenonderwijs to
hoog wordt opgevoerd en men bedenkt niet, dat nu eenmaal de gaven verschillend zijn en dat uit eon min bekwaam
rekenaar best eon mensch kan groeien, die zij ne plaats in
de maatschappij met eere inneemt. Laat ons op de volksschool onze vereering voor het klassikale onderwij s wat
temperen. Noodig is het, dat voor iedere klasse eon minimum bepaald worde van onontbeerlij ke kennis, maar dat
minimum zij zoo Bering mogelijk. Men gunne dan echter
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aan de leerlingen, die wat meer dragen kunnen, de onbeperkte gelegen.heid, den last to vermeerderen. Aan de zelfwerkzaamheid worde groote ruimte gelaten en persoonlij ke
lief hebberij worde aangemoedigd. Men wenne de leerlingen
er aan, zich to helpers en to behelpen, zelf to zoeken en
zelf to vinden. Het onderwijs zij daarbij practisch ; alle
theoretische bespiegelingen kunnen en moeten achterwege
blij ven; alle grammatische onderseheidingen bijv. die niet
rechtstreeks hare toepassing vinden in het zuiver schrijven,
worden van geenerlei nut geacht. En aan dat „zuivere
schrijven" stelle men matige eischen ; ook al voert men
geen vereenvoudigde spelling in, dan nog kan men voor
de leerlingen der volksschool, die immers in hun later
leven zelden of nooit noodig zullen hebben, belangrij ke
stukken to schrijven, de spellingmoeilijkheden belangrijk
inkrimpen. Een minimum van theorie ga hier gepaard met
een maximum van oefening ; wat langs dien weg niet kan
worden bereikt, late men getroost Iiggen. De oefeningen,
die men geeft, worden gesteld in de meest gewone, maar
daarom toch niet platte, omgangstaal. Hoofdzaak bij het
taalonderwij s echter blij ve, de kinderen to oefenen in het
schriftelij k weergeven hunner gedachten, zoodat daarin
zekere vaardigheid en gemakkelijkheid verkregen worde.
Ook pier zij de practijk de hoogste wetgever en aan den
onderwij zer der volksschool zij het opgedragen, naarstig
to onderzoeken, welke eischen deze wetgever stelt.
Waar ik hier aandring op eenvoud en alledaagschheid
van taal in de opgaven, die men den leerlingen ter bewerking geeft, daar bedoel i.k g eenszins, dat men de kinderen
met geen hoogere, weer verheven taal in kennis zou mogen
brengen. Die taal behoeft echter alleen verstaan, niet gebruikt
to worden. Oefening in het zelf gebruiken dier taal zal
stellig bij enkele leerlingen wel aanslaan, maar bij de meerderheid alleen jets lachwekkends kunnen opleveren. Voor
het leeren verstaan dier taal is de leesles het aangewezen
hulpmiddel. Ook pier zal men eenige moeite hebben met
de individueele verschillen onder de leerlingen, maar men
trooste zich, als eene bepaalde leesles slechts door enkelen
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nit de klas geheel kan worden gevoeld en begrepen. Toch
behooren zulke lessen uitzonderingen to blij ven en moet
de klasse-lectuur van dien acrd zijn, dat de grootst mogelijke meerderheid Naar belangwekkend vindt. Wij bezitten
een o vervloed van goede schoolleesboeken, maar het zou
wenschelijk zijn, daarnaast een boek to bezitten, waarin het
beste nit onze Nederlandsche lectuur was verzameld, eene
bloemlezing, die door 12- a 14 j arigen, zoo niet op iedere
bladzij de, dan Loch over het geheel met smack kon worden
genoten. Zulke boeken zijn er wel, maar het ongeluk is,
dat iedere nieuwe verzamelaar zich verplicht acht, weer
jets anders nit to zoeken, dan zijne voorgangers hebben
gekozen, waardoor het beste, als algemeen bekend en dus
verouderd, langzamerhand op den achtergrond raakt. Men
vergeet hierbij, dat voor de leerlingen, die telkens nieuw
zijn,
n, dat bezwaar in het geheel niet geldt. „De ledige stoel"
en „Eduard III voor Calais", beide van De Bull, mogen
misschien niet tot de meesterstukken der Nederlandsche
literatuur gerekend worden, maar de herinnering is toch
nog levendig bij mij, hoe wij jongens, veertig jaar geleden,
die, beneven s nog vele andere gedichten — fragmenten
nit Ten Kate's „Schepping" bij v. voor de klas mochten
opzeggen. Ik vrees, dat wij to nuchter zijn geworden, om
zoo iets nog aan to durven..
Kinderen willen bezig zijn of bezig gehouden worden.
Aan dies trek moet men op school zorgen zoo mogelijk
zonder ophouden to voldoen. Een rekenuur, waarbij de geheele klasse, stilzittend en oplettend, moet toezien, wat
een der leerlingen op het bord schrijft, is een lesvorm, die
niet moest voorkomen. Een e klasse, waarin alle leerlingen
aan het werk zijn, al is het aan verschillend werk en waar
de onderwij zer helpend en toelichtend ron dgaat, levert mij
altoos een prettigen aanblik op.
Handenarbeid kan worden ingevoerd. 1k zeg dat zonder
groote geestdrift. De „historische en ethische noodzakelij kheid der invoering van handenarbeid op de lagere school"
is een groot woord, dat op mij bijna alle uitwerking mist.
Ik geloof niet, dat in den lij mpot het panacee van al onze
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schoolkwalen ligt. Indien inderdaad handenarbeid zulk
een e boven alles voortreffelijke bezigheid ware, hoe komt
het dan, dat wij bij de meisj es, die toch minstens al eene
halve eeuw lang handenarbeid op de school hebben beoefend, niets van de heilzame gevolgen zien, die men ons
voorspiegelt ? Handenarbeid is een heel goed ding voor wie
er lief hebberij in heeft, en zoo mag de onderwij zer gelegenheid zoeken, zijn jongens het een en ander op de school
to laten vervaardigen, raar indien hij er een verplicht
schoolvak van maakt, waaraan alle leerlingen hebben deel
to nemen en dat klassikaal onderwezen wordt, dan zullen
binnen kort dezelfde klachten gehoord worden, als nu over
alle andere leervakken worden aangeheven. Bezig zijn, liefst
ook Iichamelijk bezig zijn, dat willen alle kinderen, maar
dat beg rip is veel ruimer dan onze geij kte handenarbeid.
Geef den jongens, en ook den meisjes, gelegenheid, een
schooltuin aan to leggen en in orde to houden ; harken,
wieden, sproeien, planters en rooien, dat zijn altemaal
tuitstekende bezigheden; bovendien wordt hier eene les in
plautkunde gegeven, waarbij het tellen van de bloemblaadjes
en de meeldraden van afgesneden bloemen in het schoolvertrek niet halen kan.
Onder de afgodsbeelden, die noodig omvergeworpen
moeten worden, behoort ook de opvoedkundige waarde van
de leersto f. Niet de opvoedkundige waarde van het schoolleven ; die schatte men integendeel zeer hoop en die trachte
men steeds to verrneerderen. Gemeenschappelijke spelen
behoeven niet tot de laagste klasse beperkt to blij ven ; onze
sportwereld toont het ' tegendeel. De zang, het vertellen,
het voorlezen, ook door leerlingen onderling, zijn alle toewijding waard. Op schoolfeestjes kunnen samenspraken en
eenvoudige tooneelstukjes worden opgevoerd; ook schoolwandelingen en schoolreisjes kunnen van veel nut zijn,
maar dan liefst kiasse voor klasse of hoogstens school voor
school, opdat de intimiteit niet to loor ga. Een vacantiekinderfeest met 8000 kinderen is een parodie op wat het
zijn kon.
In den aanvang van dit artikel noemde ik dr. ()ox en
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zijn wegwerpend oordeel over de resultaten van ons lager
onderwijs. Nu lij kt het mij her de plaats, nog iets nit bedoeld artikel aan to halen.
Na de mededeeling van de ongunstige uitkomsten van
zijn onderzoek bespreekt hij de tegenwerping, dat al mope
het onderwij s dan geen tastbare resultaten hebben opgeleverd, het niettemin den geest versterkt heeft en in staat
heeft gesteld, moeilij ker problemen met weer gernak aan
to grijpen. „Die bewering, zegt hij, rust schijnbaar op goede
gronden, wij 1 toegegeven moet worden, dat de jonge mannen en vrouwen, wier kennis ik onderzocht, al mochten
zij weinig hebben onthouden van wat zij vroeger op school
geleerd hadden, toch in staat bleken, op eenvoudig e wij ze
in hun onderhoud to voorzien en hunne bescheiden plaats
in het maatschappelij k leven met eere wisten in to nemen.
Het mag echter gevraagd worden, of hun verstand zich
niet ontwikkeld heeft onaf hankelij k van hunne schoolkennis, die practisch niet is aangewend en ook niet aangewend kon worden, daar eenig verband met den overigen
inhoud van hun bewustzijn niet aanwezig was. Waarom
zou men zich niet met gelatenheid er in kunnen schikken,
op de lagere school onderwijs to geven in lezen, schrijven,
en de rekenkundige hoofdbewerkingen, desnoods met eenig
begrip van ligging der stad en provincie van inwoning ?
De verstandelijke gaven van de meeste menschen zijn nu
eenmaal van dien acrd, dat zij voor hun twaalfde jaar een
groot deel van hetgeen het lager onderwijs in zijn programma
voert, niet kunnen verwerken. Indien het onderwijs op
dien leeftij d ophoudt, is het voor den onderwezene volkomen waardeloos geweest, niets anders dan eene kostbare
plagerij. Waarom wil men voortgaan met het stoppen van
wetenschap in hoofden, die er niet voor geschikt zijn
Wil men opheffen, uitstekend, maar men kieze daarvoor
eene andere richting en niet de wetenschappelijke. De font
ligt hierin, dat men ijzer en lood tot goud wil waken,
in plaats van tevreden to zijn met de gedachte, dat uit
ijzer en lood zooal geen sieraden, dan Loch vele nuttige
dingen kunnen worden gemaakt."
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Ik verheug mij er in, dat deze woorden van een arts
of konl stilt zij n, van iemand, dien men wel niet voor een
domper of eeri „volksverdommer" zal willen uitmaken.
Inderdaad, het opdring en van wetenschap of wat men voor
wetensehap uitgeeft, kan nooit eenig sueces hebben. In
onderwijskringen spreekt men over het vervioeien, soms, als
men getrofen wordt door de snelheid van het proces, over
het vervliegen van het geleerde. Daar is geen betere remedie
tegeri, dan dat men alle kracht en alle aandacht concentreert op de aanbrenging van in het leven onmiddellijk
bruikbare kennis, en alles, wat slechts tot sieraad van den
geest strekt, bewaart voor de beter begaafden of uitstelt
tot rij per leeftij d. Aan het herhalingsonderwij s m oet meer
aandacht worden besteed, maar de verplichtstelling ervan
kan Been nut hebben ; 't zou eene herhaling worden van
de ijde1e pogingen one lasten to laden op schouders, die
ze niet dragen kunnen. Onschoolsche bijeenkomsten, zooals
to Amsterdam g eh ouden worden, leer- en praatavonden
voor jongeus en meisjes boven den schoolplichtigen leeftijd
en alle andere voor velerlei uitbreiding vatbare oeuvres
post-scolaires, die geen verplichtingen opleggen, waar geen
lessen overhoord worden, maar die hun kracht zoeken in
eig en aantrekkelij kheid, dat zij n de gelegenheden, waarvan
zoowel voor de verstandelij ke ontwikkeling als voor de
zedelijke vorming onzer jongelingschap het beste mag
verwacht worden.
Indien men er toe komen kon, het lager onderwijs op
de boven aangegeven meer eenvoudige manier in to richten,
zou men tevens aan eene moeilijkheid ontkomen, waarin
men hard op weg is, zich steeds meer to verwikkelen,
namelij k de voortgaande splilsing der leerlingen naar hunne
„begaafdheid". Er zijn stellig kinderen, Wier achterlijkheid
hen beletten zal, zelfs van het meer gei:ndividualiseerde
klassikaal onderwijs in voldoende mate to profteeren en
voor deulken zal eene afzonderlijke behandeling noodig
blijken. Of dat aantal echter zoo groot is, als men tegenwoordig meent, lij kt mij twij felachtig. Wanneer ik bij v.
in het aan de Regeering uitgebrachte Verslag over het
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jiar 1911 van de school voor zwakzinnigen to Arnhem
lees, dat de resultaten bevredigend waren, daar de ontslagen leerlingen vaardig tot 100 rekenden en de bewerkingen met de getallen tot 1000 goed konden uitvoeren,
dat zij j uiste voorstellingen hadden van de meest gebruikte
maten en gewichten, en zich met geld goed konden behelpen, dat zij in een eenvoudig boekje konden lezen, zich
begrijpelijk konden uitdrukken en een eenvoudig briefje
zonder grove taalfouten konden schrijven, dan vraag ik
mij af, of tot het verkrijgen van dergelij ke inderdaad
hoogst bevredigende resultaten, die niet veel minder zijn
dan op de gewone volksschool bereikt worden, nu wel
„buitengewoon" onderwijs was noodig geweest. Indien
men ook op de gewone volksschool zich op wat weer
hoofdelij k onderwijs toelegde, zouden vele kinderen, die
nu als achterlij k verwij decd worden, daar rustig kunnen
blij ven. Alleen zouden de klassen kleiner moeten worden
en in den regel niet meer dan 30 leerlingen mogen tellen.
Ik kom nu aan het uitgebreid lager onderwijs, waarvan
ik reeds gezegd heb, dat het in aard en wezen verschilt
en verschillen moet van het algemeene volksonderwij s. De
uitgebreid lagere school geeft geen eindonderwij s, heeft
dus niet haar doel in zich zelve, maar draagt het karakter
van voorbereiding voor het middelbaar en het gymnasiaal
onderwijs. Er zijn nu eenmaal in de maatschappij een
groot aantal ambten en bedrij ven, die zonder eene vrij
groote mate van verstandelij ke ontwikkeling niet to vervullen zijn. Nu is het waar, dat men vakkennis nergens
beter en gemakkelij ker daze in het yak zelf opdoet, maar
om haar to kunnen opdoen, heeft men in de eerste plaats
noodig een zeker fonds van voorbereidende kennis en in
da tweede plaats zekere gemakkelijkheid, om zich nieuwe
kennis eigen to maken. Het voortgezet onderwijs, onder
welken term ik nu alle onderwijs wil samenvatten, dat
aan leerlingen van ± 12 tot ± 18 jarigen leeftijd gegeven
wordt, heeft de bedoeling, in die beide behoeften to voorzien; het moet onder het aanbrengen van zekere propaedeu-
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tische kennis den leerlingen de methode tot verdere studie
eigen waken.
Het spreekt van zelf, dat dit voortgezet onderwij s aan
velerlei behoeften moet voldoen ; het maatschappelijk leven
is veelzij dig en even veelzij dig zou dus de voorbereiding
tot dat leven moeten zijn. Pit nu is niet wel mogelijk,
maar dat men, nu bijna 50 jaar geleden, gemeend heeft
door de stichting der H.B.S. 5 j. c. ongeveer alle behoeften
to bevredigen, is een misgreep geweest, die nog steeds
voortgaat zich to wreken. Gelukkig zijn er in de laatste
jaren practische mannen opgestaan, die handels- en tech.nische scholen hebben opg ericht, welke door Naar eenvoudiger, weer rechtstreeks op de practijk gericht program
velen to help zijn g ekomen, die op de H.B.S. groot gevaar
zouden hebben geloopen to mislukken.
Wat toch is het geval ? De intellectualistische richting,
die de lag ere school zooveel kwaad heeft gedaan, heeft
ook het voortgezet on derwij s bedorven. Men vroeg zich
ook pier niet of : Wat heeft de mensch noodig en wat kan
hij dragen ? maar: Welke wetenschap kan hij niet ontberen,
om in onzen tijd een veelzijdig ontwikkeld man to kunnen
heeten P Het viel niet moeilij k, eene lij st van zulke wetenschappen op to stellen en in het vaste geloof, dat zij alle
even belangwekkend waxen, werd dit rijke program voor
alien verplichtend gesteld. Zoo hoopte men een zekere
intellectueele elite to verkrij gen, waaruit de leiders, de
wegwijzers, de aanvoerders in het maatschappelijk bedrijf
g emakkelij k to kiezen zouden zijn. Dat is, ten deele
althans, gelukt, maar Loch bleek spoedig, dat men to hoog
gemikt had; een groot deel van de tot de H.B.S. toegelatenen bereikt het einddoel niet en voor degenen, die wel
zoo geluk.kig zijn, is een heel stelsel van vernuftig ui.tgedachte cijfercombinaties noodig, om hun het slagen op het
eindexamen althans mogelij k to maker.
Dat het middelbaar onderwij s ondanks zij ne gebreken,
gunstig op de volksontwikkeling heeft ingewerkt, mag
dankbaar erkend worden ; toch zou het niet de uitbreiding
verkregen hebben, die het tegenwoordig heeft, en die nog
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steeds toeneemt, indien aan het bezit van het einddiploma
niet langzamerhand zekere voorrechten waren toegekend,
zoowel van overheidswege als vanwege groote maatschappelijke instellingen. De ouders zenden hunne kinderen niet
naar de H.B.S., omdat die kinderen zoo weetgierig zijn,
maar omdat het einddiploma, dat den toegang opent tot
velerlei ambten en beroepen, zoo'n begeerlij k bezit is geworden. In de eerste plaats in de ambtenaarswereld. Wij
leven in een tij d, die zich kenmerkt door eene zich steeds
uitbreidende staatsbemoeiing. Gevolg daarvan is de behoefte
aan een steeds grooter aantal ambtenaren. In die behoefte
wordt nochtans gemakkelijk voorzien, want het aantal
sollicitanten groeit in nog sterkere verhouding, dan het
aantal bezetbare plaatsen. Dat dit verschijnsel eene verhooging van volkskracht aanduidt, zou ik niet durven
beweren. Vanwaar toch die voorli efde voor staats- en
gemeente-ambten ? Zie ik wel, dan is de krachtigste drij fveer het vooruitzicht op een rustig en veilig bestaan. De
ambtenaar verdient niet zoo heel veel ; aan rij k worden
behoeft hij niet to denken, maar hij heeft een vast inkomen
en op pensioen voor zich en zijne nabestaanden kan hij
rekenen. Er is niets avontuurlij ks, zelfs niets verrassends
in zijne loopbaan, maar dat behaagt den mensch der 2Oste
eeuw blijkbaar het best: hij mint een rustig bestaan. Al
to ingespannen arbeid wordt daarbij van den ambtenaar
niet gevor f erd ; zijne dagtaak is niet lang ; moeilij kheden
heeft hij niet to vreezen ; indien hij zijne instruction slechts
trouw naleeft en correct is tegenover zijne meerderen, is
er geene macht ter wereld, die hem deren kan.
Nu het aantal gegadigden naar deze begeerlijke ambten
steeds toeneemt, kan het niet verwonderen, dat de overheid den toevoer eenigszins belemmert, door een diploma
to eischen. Diploma's veronderstellen examens en zoo ligt
het in den card der zaak, dat het aantal examens voortdurend grooter wordt. Nu moet hier wel onderscheiden
worden ; dat men een onderzoek instelt, om to weten to
komen, of een candidaat de kundigheden of vaardigheden
bezit, die n oodig zij n voor het werk, waartoe hij zich aan-
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biedt, daar is niets bevreemdends en niets afkeurenswaardigs in; reeds in de middeleeuwen kon men geen wapensmid of lakenwever worden, zonder zijn meesterstuk to
hebben ingeleverd. Maar de examens van onzen tijd zijn
van geheel anderen acrd; men vraagt nu niet alleen naar
wat de eandidaat noodig heeft to weten, maar bovenal
naar wat hij niet noodig heeft to weten. Het eindexamen
der H.B.S. loopt over eene geheele reeks van vakken,
waarvan iedere candidaat in het bijzonder voor zijn volgend
leven slecht een klein deel noodig zal hebben. De wiskunde
en de mechanica bij v. zijn onontbeerlij k voor hen, die in
de technische wetenschappen zullen gaan studeeren, maar
Welk nut is van die kennis to wachten voor den jongen,
die, met zijn diploma gewapend, zich eene plaats verovert
op een effectenkantoor of commies der posterij en of ontvanger der belastingen wordt ? Hier zijn nog de resten
aanwezig van het intellectualistisch bijgeloof aan de waarde
der „algemeene ontwikkeling". Men redeneert dan blijkbaar
zoo: de jonge man heeft al de verworven kennis wel niet
noodig, maar door Naar to verwerven heeft hij dan toch
g etoond, to kunnen studeeren; hij heeft zich eenige jaren
achtereen moeten inspannen en zich beheerschen ; daardoor
heeft hij den weg leeren kennen, waarlangs kennis kan
verkregen worden en die wetenschap zal hem in ieder
beroep of bedrijf to pas komen. Misschien zijn er ook nog,
die zeggen zullen : de mensch is meer dan een vervuller
van zijn ambt ; het beste wat hij is, ligt daarbuiten en dat
nu wordt joist aangekweekt door de studie van die zoogenaamd onnoodige vakken. Wat het eerste argument
betreft, kan men opmerken, dat to kunnen studeeren eene
aangeboren gave is, die misschien wel voor ontwikkeling
vatbaar is, maar dan toch alleen door den geest to oefenen
in eene richting, waar zijn natuurlij ke aanleg heenwij st.
Pat muzikale aanleg zou kunnen ontwikkeld worden door
wiskundige studie zal wel niemand gelooven, maar dat het
aanleeren van klassieke talen eene passende voorbereiding
is voor natuurwetenschappelijke studie, is eene meening,
die nog tal van aanhangers telt. En wat het tweede argu0. E. VIII 1

3

34

SCHOOLBERVORDIING.

ment aangaat, zoo is het niet to ontkennen, dat elke
waarachtige studie hare formeele waarde heeft, maar dat
geldt dan Loch alleen van „waarachtige" studie, dat is van
zulk eene, die met lust gedreven wordt ; van gedwongen
studie kan in het gunstigst geval verwacht worden, dat
zij eenige niet onnutte kennis aanbrengt, maar hare opvoedende waarde is gering, zoo zij niet negatief is.
Ik stap echter van dit onderwerp, dat niet geheel
binnen den kring mijner bevoegdheid ligt, af, om tot het
uitgebreid lager onderwij s, dat tot die verdere studie de
eerste voorbereiding geeft, terug to keeren.
Het spreekt van zelf, dat het voortgezet onderwij s
eischen van toelating moet stellen en dat de scholen, die
hare leerlingen tot dat onderwij s voorbereiden, net die
eischen rekening houden. Nu valt er hier en daar
misschien zelfs op vele plaatsen -- to klagen over geniis
aan samenwerking en worden de eischen van toelating
eenzij dig vastgesteld. Letten de leeraren bij het middelbaar
onderwijs uitsluitend op het einddoel, dat zij to bereiken
hebben, dan zijn zij allicht niet in staat, eon juist oordeel
to vormen over hetgeen de lagere school geven kan en
zoo niet gedwongen
wordt deze laatste gedrongen
boven Naar geestelij ken stand to gaan leven. Er is inderdaad pier en daar reden tot klagen en het is niet to verwonderen, dat er eene organisatie is ontstaan de vereeniging
V. E. O. die de ontevredenen gelegenheid geeft, op
geregelde tijden elkander met hurine klaagliederen to
troosten. Maar de erkenning van de rechtmatigheid dier
klachten mag ons niet doen voorbij zien, dat de uitgebreid
lagere school inderdaad eene andere roeping heeft dan de
volksschool en dat de eisch, dien overijverige hervormers
wel eens stellen, dat de middelbare school hare candidates
rechtstreeks van de gewone volksschool zal ontvangen,
voor beide inrichtingen noodlottig zou zijn. De uitgebreid
lagere school mag en moet eene andere leerwijze volgen
dan de volksschool; zij moet hare leerlingen tot zelfwerkende studie voorbereiden. De practijk des dagelijkschen
levens kan niet Naar eenig richtsnoer zijn; de leerstof moot
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daar m.eer tot voorwerp van beschouwing, van overdenking
worden gemaakt. De grammatica mag daar met het oog
op het onderwijs in vreemde talen, buiten het voor de
volksschool gestelde minimum worden uitgebreid; aan de
oplossing van rekenkundige vraagstukken mag daar als
inleiding tot het wiskundig onderwij s eenige meerdere
aandacht worden geschonken. Leerlingen, die zulk onderwij s niet kunnen volgen, zullen ook niet in staat zijn, van
het middelbaar onderwij s de noodige vruchten to plukken.
De ervaring leert bovendien, dat de beginselen eener
vreemde taal op de uitgebreid lagere school met succes
kunnen onderwezen worden.
Indien nu slechts de ouders tie overtuigen waren, dat
er nog wel Neil to vinden is buiten de H. B. S. en het
,gymnasium, indien zij wat williger het oor l eenden aan de
onderwij zers hunner kinderen, die het h un in vele gevallen
afraden, hunne zonen en dochters naar de middelbare
school to zenden en indien ten slotte het aantal goed ingerichte en paedagogisch g eleide scholen voor meer uitgebreid
lager onderwij s, die voor vele leerlingen boven de middelbare school to verkiezen zijn, grooter werd, dan zouden
wel niet alle, maar Loch vele klachten verstommen.
De klachten en aanklachten van Mevrouw L. Belinfante—Ahn, meestal rustende op getuigenissen van buitenlandsche schrij vers, die ter beoordeeling van onze inheemsche toestanden geen gezag hebben, zijn inderdaad
voor het meerendeel zonder grornd. Niet, dat er in ons
land g een scholen zouden g evonden worden, waar de door
Naar aangewezen noodlottige gevolgen van verkeerd geleid
onderwij s zich voordoen, maar het is niet waar, dat de
school zoo zou moeten zijn. Er zijn ten onzent tal van
goede scholen, waar men van al de opgenoemde akeligheden niets weet, waar de leerlingen gezond en frisch
blijven en toch of juist daardoor aan het einde van
glen leertij d aan billij ke eischen voldoen.
De meest dringende schoolvragen, voor zoover zij althans
van paedagogischen aard zijn en ook een niet-vakman
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belang stelling kunnen inboezemen, meen ik in dit artikel
besproken to hebben. De politieke constellatie moge voor
schoolhervorming niet gunstig zijn, het is to verwachten,
dat wij een tij d tegemoet gaan, waarin aan dit onderwerp
weer aandacht zal worden gewijd. Dan kan het zijn nut
hebben, dat de geesten voorbereid zijn. Daartoe moge dit,
artikel bij dragen.

EEN MIRAKEL
DOOR

D. LOGEMAN VAN DER WILLIGEN.

Er is een mirakel gebeurd ... .
Mijn Madonnabeeldje heeft leven gekregen. En vertelt
me veel, wat ik niet wist en leeft met me mee meer dan
ooit een leveed wezen gedaan heeft.
Vlot mijn werk niet en ben ik op het punt van wanhopend to worden, dan is dikwij is den blik naar mij n
Madonnabeeldj e genoeg om mij weer cooed to geven. Vertrekt Naar mond zich tot een glimlach en staan Naar
oogen guitig, dan weet ik dat geen ernstige moeilijkheden
mij in het werk tegenhouden en doorzetten noodig is.
Maar als de Madonna het gelaat van mij afwendt en
de handen zich vaster op Naar hart drukken, dan weet ik
dat zij niet helpen kan en dat de moeilij kheden ernstig zij n.
Sinds drie dagen stond mijn Madonna echter als versteend.
Strak staarde zij mij aan met oogen zonder uitdrukking.
De lippen bleven vast opeen geklemd.
De fijne neusgaten trilden niet.
De slanke vingers lagen roerloos op Naar Borst.
De plooien van haar kleed hingen slap en willoos
naar omlaag. Het lichaar er onder verborgen scheen levenloos stij f ... .
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Wat kon er gebeurd zij n ?
Ik zette Naar in het voile licht.
„Ben je blij, Madonna P"
Geen glimlach.
Ik omringde Naar met Witte chrysan then.
„Is 't zoo goed, Madonna ?"
De oogen bleven strak.
Ik nam Naar in mij n armen en streek Naar zachtj es
over hoofd en handen.
„Heb je 't koud, Madonna ?"
De plooien bleven slap. Het lichaam er onder scheen
van ij s ... .
Ik zette haar weer op haar . plaats en werd wanhopend, missehien help dat ? Zou ze me weer cooed
geven door Naar guitig glimlachen ? Neen, zij bleef versteend, levenloos. Wat kon ik haar gedaan hebben P Waarom had zij Naar macht verloren ?
Twee voile dagen peinsde ik er over. Den morgen van
den derden, toen zij steeds bleef het stee pen beeldje, besloot ik eens een ernstig woordje met haar to spreken.
„Je bent boos en je wilt niet meer met me praten en
me niet meer helpen. Je maakt me wanhopend en je verhindert me to werken. Je moet zeggen wat er aan mankeert,
anders ga je weer in de donkere least, of zet ik je in
den twin als het regent. . ."
Zou zij lachen, of een boos gezicht trekken ?
Geen van beide. Stokstij f, star versteend bleef zij.
Ik had er genoeg van en ik wilde Naar van Naar
plaats nemen. Zij stond op dat oogenblik vlak onder het portret van het begijntje 1), van wie ik het beeldje gekregen had.
Nu gebeurde er een nieuw mirakel, .... ze verkoos
niet weg to gaan. Onwrikbaar als een rots scheen zij een
met de plank waarop zij stond. Ik haalde alles weg wat
verder op de plank stond, vaasj es, portretten .... Greep
Naar met beide handen beet, zij scheen vastgemetseld
en bewoog zich niet.
1) Zie : Onze Eeuw, Nov. 1911: „Van een Madonnabeeldje."
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Ik werd kwaad en staarde op een afstand naar de
leege plank langs den wand, waar het beeldje zielig alleen,
als door alien verlaten was overgebleven.
Het was of zij met haar ten hemel geslagen oogen
het begijntje dat boven Naar hing tot getuige riep dat zij
werkelij k niet anders kon.
En op eens leken die ten hemel geslagen oogen mij
zoo droef... Het was of tranen zich naar voren drongen,
en de mondhoeken begonnen to trillen ... De schouders
schokten .. .
„Madonna !" riep ik, angstig.
Maar het begijntje golden de droeve blikken, gold
alle emotie. Ik scheen niet to bestaan.
Toen flitste het op eens door mijn brein : Zou er jets met
het begijntje gebeurd zijn ? Was zij ziek ? Missehien... dood ?
Ik zou het dadelijk gaan onderzoeken.
Het had de laatste dag en hevig g esneeuwd. De wind
joeg de sneeuw op van straten en grachten, zoodat gladde,
kale plekken to voorschijn sehitterden. Bij elke windvlaag
vloog een stof van Witte vlokjes door de lucht, op tegen
de bevroren boomtakken en op tegen de vensterruiten,
fantastiseh door de vorst versierd. Ongewoon dik lag de
laag opgewaaid tegen huizen en boomen. Ik herkende de
stad niet. Wit paste niet bij Naar grijze muren. Wit hoort
alleen thuis in de groote oneindigheid van de bergvlakten
in de landen waar sneeuw en ijs alleenheerschers zijn. En
voor mijn oogen rijzen op hooge, puntige bergen, geheel
net sneeuw bedekt, berg en die zoo trotsch zijn op hun
reine yacht die nit den hemel op hen is neergedaald dat
zij zich hoog opheffen, zich uitstrekken om dien hemel zelf
nabij to komen en daar deel to nemen aan Gods oneindige
heerlij kheid ... Op eens is het alsof ik ontwaak nit een
droom van wit onl die als een openbaring voor mij to zien.
Aisof al de blauw-witte sneeuw van het hooggebergte zich
verzameld en uitgestrekt heeft in eon klein, nauw dal aan
mijn voet ... En ik zie om het sneeuwdal eon lage nluren-rij,
vaalachtig rood van kleur bedekt met wit. Midden door
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het dal loopt een streep, glad en glimmend. Die begint
bij een complex van gebouwtjes, ook vaalachtig-rood van
kleur en loopt naar de uiterste grens van het sneeuwdal,
waar zich verheft als een droombeeld van witte zuiverheid
een Kerk met spitse torens .. .
Ik wrij f mijn oogen uit ... Ja, ik ben in het Begi j nhof. Dat daar is de Kerk, die mij zoo lief is. Zoo naaldfijn heb ik nooit elders kerktorens gezien. Wat ben ik
blij dat de sneeuw ze zoo zorgvuldig voor koude beschermt.
Wat volgen de witte lij nen volkomen zuiver iedere verhevenheid, iederen inham van den klokketoren, wat is de
groote bel goed verscholen onder Naar reinen mantel. En
in mijn verbeelding zie ik door de goed met dons toegestopte kerkramen• de Kerk in. Het altaar is overtrokken
met een Witte stof, glanzend als glad satij n, schitterend
als schuimgolven beschenen door de zon. De beelden der
Heiligen zij n getooid met blanke aureolen. De Apostelen
torsen wij de, witte pelsmantels, en in glanzend wit versierd met de zuiverste parelen staat de Heilige Maagd
onder Naar troonhemel van dik, golvend fluweel. , .
De Heilige Maagd .. , Mijn Madonna! Ik ben terug
in de werkelijkheid en haast mij het nauwe straatje door
naar het huisj e van het begij n tj e.
Ik schrik van het geluid van de bel, dat me als
heiligschennis in de ooren klinkt. Ik heb het gevoel
alsof ik kwaad gedaan heb en krijg lust om weg to loopen.
De meid-begij ntj e opent vriendelij k als altij d de deur
en ik ga door het glazen galerij tj e, nu in den winter, vol
gemaakte bloemen en onnatuurlij k groene planten, naar de
ontvangkamer van het begij ntj e. En ik wacht. Ik sta
met mijn rug naar de dear de portretten to bekijken die
op de piano staan, als 'het begij ntj e onhoorbaar binn en komt.
Een zacht, maar o! zoo droef : „Welkom, Madamke !",
doet me omkeeren.
En daar staat ... niet het begij ntj e, maar mijn Madonna
voor me. Onbewegelijk, strak, bleek.
„Masoeurke", roep ik, terwij i ik mijn armen om haar
p als sla. „Wat scheelt er aan ? Ben je ziek ?"
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„IIij is weg, Madamke", klinkt het toonloos, droef, veraf.
,,Wie is weg?"
„Pater Petrus".
Pater Pe trus ? Ik moest eens even bedernken .... O,
ja nu was ik er. Dat was de Priester, dien ik in het
najaar bij Naar had ontmoet.
„Is Pater Petrus weg? Wat zou dat? Hij komt zeker
wel terug ?"
„Nooit," klonk het somber. „Die pier eens weg is,
komt nooit weerom."
„Is hij flood ?" vroeg ik nuchter.
„Neen. Weg, verplaatst." Alles met dezelfde toonlooze
stem en met hetzelfde strakke Madonna-gelaat. Ook de
hander Meld het begijntje gevouwen tegen de borst g gedrukt.
„Kum, vertel me eens alles," zei ik, terwijl ik het
begijntjee naar een stoel trok, waarop zij snikkend neerviel.
„Ja, hij is weg," klonk het door de tranen.
,,Sinds wanneer ?"
„Sinds vijf weken, overmorgen om twee uur wordt
het zes."
Ik strij k het begijntjee over Naar wij de mouwen en
voel hoe dun Naar armen zijn.
Ik kij k naar Naar handen. Als uitgemergeld.
Ik kij k naar Naar huilend g ezichtj e
de wangen zij n
ingevallen, de lippen bloedeloos.
„Viet huilen, Masoeurke, want dan begin ik ook." En
ik voel dat de tranen al over mijn wangen beginnen to
loopen. Ik vind me zelf dom en onuitstaanbaar, maar als
iemand heel erg verdrietig huilt, moet ik mee huilen of
ik wil of niet.
„Ik mis hem zoo," snikt het begijntje.
„Ja, dat begrij p ik," antwoord ik, knipoog end en
snuffend om mijn tranen to verbergen, terwijl mijn lippen
zout smaken.
„En nou is hij weg !" Op nieuw een hevig gesnik en
een tranenvloed, die mij heerlij k gelegen heid geeft om eens
flunk mijn neus to snuiten en mijn gezicht of to veg en.
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Maar als ik naar het begijntje kijk, huil ik maar
onverholen mee, want een begijntje dat huilt is wel het
akeligste dat men zich kan voorstellen. Heel de witte kap
schokte en de platte, zwarte borst ging krampachtig op
en veer. De fijne handjes, die altijd zulke mooie bid-beweginkjes hadden, waren met uitgespreide vingers tegen
het smalle gezichtje gedrukt. Op eens trekt zij de handen
terug en zegt verschrikt :
„U huilt ook! Vindt u het ook zoo naar ?"
„Ja, vreeselij k," lieg ik en het begijntjee snikt weer
op nieuw.
Dan zie ik plotseling het komische van de situatie.
Ik sta van mijn stoel op, gebruik mijn zakdoek nog
eens, doe mijn handschoenen nit en zeg, terwiji ik op
Masoeurke afsteven : „Masoeurke we zijn gek."
„Wat zegt u ?" Daar spreekt weer mijn Madonna, wier
oogen echter wonderlij k rood en Wier wangen vreemd gevlekt geworden zij n .
„Ik zeg dat we gek zij n."
Kaarsrecht zit mijn Madonna op haar stoel. De handen
tegen haar hart gedrukt. De behuilde oogen ten hemel
geslagen, met trillende mondhoeken en neusvleugels.
„Gek, zegt u ?" klonk het toonloos.
„Ja, is het misschien niet meer dan onwij s dat we pier
met ons tweeen zitten to grienen omdat Pater Petrus weg
is 2 Ik vind het heelemaal niets erg."
„Natuurlij k, voor u is het heelen'taal nets erg," herhaalt
het begijntje vinnig. „U heeft vrienden genoeg, maar 1k...
Hij was mijn leven, mijn heele bestaan," en weer vloeiden
de tranen.
„Kom, hull non niet meer. Je zult je zelf ziek maken,"
zei ik weer verteederd, hoewel ik inwendig boos op mezelf
vas dat ik me liet verteederen. Want „onwij s" vond 1k het.
„Dat ben ik al. Ik heb al dien tij d niet gesl apen en
bijna niet kunnen eten. Ik zit maar steeds boven voor mijn
venstertje, evenals vroeger, om to kijken of hij ook voorbij
k omt, maar niernand komt,"
een nieuwe snik .. .
„Iederen dag 2"
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„Ja, Madamke, iederen dag. Ik weet dat hij niet
komen kan en toch kij k ik geregeld nit."
Ik streek Masoeurke over de magere handjes. Ik vond
haar lot tragisch en dacht aan de Koningsdochters nit de
oude volkslegenden, die in eer Loren uitkeken naar den
prins, die nooit verscheen.
De meid-begijntje bracht de koflle binnen.
„Masoeur is niet heel wel, geloof ik," begon ik.
„Ocb, Madam, ze is Loch zoo triest. Ze en slaapt niet
en ze en eet bij leans niet en ze en is niet weg to krij gen
van het venster boven."
„Ze zal ziek worden en dat mag niet. Ze mag niet zoo
overdrijven. Zij moet aan iets anders denken. Er is toch
wel een ander in de plaats gekomen van Pater Petrus P"
„Ze wil hem niet zien."
„Wie is dan nu haar biechtvader ?"
„Ze en heeft er geen."
„Nees 'k en wil mijn biecht aan een an der niet spreken," zeide mijn f jne begijntje boos.
„Maar, Masoeurke toch !" Ik stond verslagen. Een
begijntje dat in vijf weken niet gebiecht had! Ik had
juist in een boekj e gelezen dat een begijntje minstens
iedere veertien dagen to biecht moest gaan.
,,Ik en doe geen zonde. Ik en heb niets to biechten aan
niemand niet," Masoeurke geleek weer mijn strenge, strakke
Madonna.

Ik voelde dat het terrein glibberig werd voor een
ongeoefende en drunk zwijgend mijn warme kofe uit.
De meid- begij ntj e verdween.
Masoeur nam over mij aan tafel plaats en sprak met
droge stein:
„Ik finis hem, zooals ik mijn oogen zou missen als ik
op eens blind werd. Ik zag hem iederen dag voorbij g aan .
Ilij zag mij niet. Hij weet niet eens dat ik altij d naar hem
keek en mijn klok gelijk zette op het oogenblik dat hij
voorbijging, iederen dag op dezelfde uren naar de Kerk en
het hof rond om zijn gebeden to lezen. Hij keek altijd in
zijn boek, of voor zich nit. Hij groette nooit en keek nooit
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mijn venstertj e in. Als hij me bezocht her in mij n huisj e
was 't dagen lang feest voor me. Het gebeurde niet veel,
maar Loch sours. Vooral als ik ziek was en niet mocht
uitgaan kwam hij, dan noemde hij mij Treseke en niet
Masoeur en dat gaf me altij d kracht. Nu komt hij nooit
meer, daarom zal ik ook nooit meer gezond worden."
Ik had het gevoel alsof het begij ntj e waarheid sprak,
zoo slecht en diep ellendig zag zij er nit. En hoe weinig
was er noodig geweest om haar levenslust gaande to
houden, zij, de opgeslotene, die zoo zelden in contact kwam
met de drukke wereld daar buiten.
„Kom, kom, dat denk je maar. Natuurlij k mis je hem
heel erg, maar je moet je weten to beheerschen. Pater
Petrus heeft je dat Loch wel geleerd, dunkt me."
„Neen," klonk het boos.
„Was hij zelf dan geen voorbeeld van zelfbeheersching ?"
Op eens voelde ik dat de rollen omgekeerd waren.
Bij mijn laatste bezoek, toen ik heel toevallig Pater Petrus
voor den eersten en laatsten keen bij het begij ntj e aantrof,
was ik het, die zedenlessen kreeg. Nu zou ik ze zelf eens
uitdeelen ... en ik begon :
„Bedenk toch eens, Masoeurke, wat het leven van een
kloosterling als een Dominicaner monnik zeggen wil. A.£
stand doen van...."
Tink, Link, tink ! klinkt plotseling haastig de voordeurbel en Masoeurke en ik schrikken beiden op. We
houden onzen adem in, zwijgen en rillen van kou bij het
gloeiheete potkacheltje. De wind blaast tegen de ramen
en fluit door de reten, wat klinkt als groote, diepe zuchten.. .
„Ze weet dat ik niemand ontvang als u er bent,"
fluistert het begijntje, in elkaar gedoken als een heel
oud besje.
Maar Loch hoorden we voetstappen naderen .... De
schuif-voetstappen van de meid-begij ntj e en andere ... .
zware ... , Mijn hart stond bijna stil ... .
„Dag Treseke," klinkt op eens een blij de mannenstem.
En ik zie Pater Petrus voor me. Heel zijn zwarte kap met
sneeuwvlokken bedekt, de kaproen omzoomd met wit, de
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groote rozenkrans nat-glinsterend ... Een beeld als nit
een andere wereld, een visioen van lets dat heel krachtig,
heel gezond en heel rein is.... Had het begijntje hardop
gedroomd ?
„Mevrouw," en ik krijg een hand, terwijl ik lachend
uitroep :
„Father Christmas, o! wat bent u hier welkom !"
„Ik hoor dat 1Vlasoeurke niet al to goed is, wat scheelt
er aan Treseke ?"
Maar tot eenig antwoord poor ik een snik.
„Maar Treseke, Loch !" en Pater Petrus trekt een gezicht alsof hij nu werkelij k geen raad weet. „Is zij ziek,
Mevrou w ?" tot mij.
„Wel neen," zeg ik. „Maar zij schrikt er natuurlij k
van dat u zoo op eens voor Naar news staat. Ik vind het
ook wel wat onvoorzichtig, " dit laatste voeg ik er met
heimelijk genoegen bij. Dat moest hij nu maar eens van
mij slikken.
„Onvoorzichtig ? Waarom ? Zij placht vroeger toch
nooit van me to schrikken, hoe onverwacht ik ook kwam."
„Toen kwam u veel."
„Het is maar wat u veel noemt. Masoeurke, ik kwam
hier lang niet iedere maand, is het wel? En nu ben ik hier
pas ruim een maand weg .... "
„Maar ik zag u toch iederen dag, iederen morgen, iederen
middag, iederen vooravond en daarom mis ik u zoo, dat
ik er bijna dood van ga."
Pater Petrus barstte in lachen uit. „Die is goed ! Een
begijntje dat dood gaat, omdat Naar biechtvader Naar huis
niet meer voorbij gaat ! Wel, wel, hebt ge me zoo bespied ?
En ik herinner me niet dat ge u ooit van nieuwsgierigheid
beticht hebt, Masoeur." En streng zagen de zwarte oogen
neer op het ineeng edoken begijntje.
e.
„Ik ga peen," zei ik en stond op, want ik vond de
situatie niet pluis.
„Als u vijf minuten wacht gaan we samen, Mevrouw,"
zeide Pater Petrus. „Mijn broer de Jezuiet komt mij met
een rijtuig halen om me naar het station to brengen. Ads
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er tij d is breng ik u e erst thuis,
als u het mij toe staat."
„Wacht me even, daar," ging hij voort, met een vingerwij zing naar de andere kamer.
Ik stond alleen in de koude kamer, waar volgens het
begijntje niets dan „heiligheid" heerschte. Beelden onder
glazers stolpen. .Afbeeldingen van Heiligen met bloemen versierd aan den muur. Midden op den schoorsteenmantel een
groot beeld van den heiligen Dominicus, waarop mij n oogen
bleven rusten, terwijl mijn gedachten het verdriet van het
begijntje verwerkten ... Wie had ooit kunnen denken dat
een begijntje zoo wereldsch lijden kon ? Zij, die zoo vroom
leek en ingetogen, was dus heel den dag zoo vervuld geweest van den jongen, knappen Dominicaner, die Naar
zielehe°der was ? En zij was zich zelfs niet bewust geweest
dat zij in de oogen van Naar Kerk zondigde, door toe to
geven aan een gevoel dat niet veroorloofd was!
„Begijntje, maar toch vrouw ! Vergeef Naar !" fluisterde
ik Pater Petrus in het rijtuig toe, waar een zwarte schaduw
tegen het raampje zichtbaar werd, toen het portier open ging.
„Ga morgen naar Naar toe. U is vroolijk en gezond.
Help Naar."
„Zeker", beloofde 1k.
Toen reed ik in gezelschap van een zwarten Pater
Jezuiet en een Witten Dominicaner monnik de poort van
het begijnhof uit en de stad in. Buiten werd het donker.
De blauw-witte schijn van de sneeuw scheen omhoog to
stij gen en tegen den hemel een fosforachtigen glans to
verspreiden. De huizen en straten glommen spookachtig,
de electrische lichten en gaslantaarns doorboorden de
lucht ...
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Welk een lamp

„ Waart gij mij u handen, ik bij u de bij,
„Uw zoete honing pureed, zoete Mei ."
„Mei", le uitg., bl. 50.
.

„En zijne ziel traaht nog

„Naar Naar uit to gaan, maar voelt dat 't niet kan,
„En wordt heel klein en zwak" . . .
„Pan", bl. 75.
„De wereld is groot, eindloos groot,
„Maar zij is dood."
,,Verzen ", bl. 40.

Toen hij, na de „Mei"
dat het schoonste complete
gedicht is dat in de laatste paar eeuwen in ons land is
gemaakt , en na de „Verzen" een schatkamer van
het allerhoogst en allerteerst lyrisch sensitivisme ---, toen
hij daarna, in de voorrede zijner „School der Poezie" en in
de nieuwe reeks verzen van dien bundel, gebleken was
zijn liefde to hebben gegeven aan de leer van het socialisme,
heeft Gorter, als resultant zijner volbrachte marxistische
studien, en als praeludium van Wat hij voor socialistische
poezie aanzag, „Een klein Tdeldendicht" uitgegeven. Pat
was het verhaal van hoe de brave Werkman Willem en de
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brave arbeidster Maria tot het socialisme kwamen. Bleek
dit vers, behoudens enkel e uitzonderingen, in hoofdzaak to
zijn een socialistische redevoering die zich alleen in typographisch opzicht onderscheidde van de stoutste verheffingen
der S. D. A. P.-2e kamerleden in de „Handelingen", men
kon blij ven denken en hopen dat Gorter de dichter, de grootste Bien Holland had, slechts van de wij s was geraakt, en,
afdwalend in de „geest" genaamde richting van onzen tij d,
met een wanhopige poging on het gewoon-verstandelij ke
en bloot-materialistische van zijn economisch systeem to
verzoenen met de geestelij ke Schoonheid en Hoogheid die
in hem woonden, een sociaal-democratisch studeerkamerepos had vervaardigd, waarvan hij later zelf zou schrikken,
en dat hem, bij nader inzien, als met zijn eigen woorden
bewijzen zou hoe hij mis had gegrepen in zijn waandenkhet socialisme wel-tebeeld dat Poezie en socialisme
verstaan van de S.D.A.P. of de S.D.P. op deze wij ze
zouden to vereenigen zijn. Men stelde zichzelf gerust met
de overtuiging dat het louter een aberratie moest zijn; en
dat de dichter, als hij niet zou blijken zijn gave geheel
verloren to hebben en enkel propagandist van de economische denkbeelden van Marx geworden to zijn, met een
terugzwaai naar zijnn beter-ik zou verfoeien wat hij gedaan
had, en ons zou terugschenken de schoonheid van „Mei"
in steeds grooter en volkomener mate.
Maar peen. Het haast-niet-denkbare is gebeurd. Hij
heeft een nieuw S.D.P.-poeem bedacht, grootscher van conceptie, breeder van aanleg dan het „Heldendicht", mythologisch van achtergrond en teleologisch van bedoeling,
maar oneindig erger dan het eerste, omdat er, op veel
grooter schaal e n n u b 1 ij k b a a r v o o r g o e d, de oude
Gorter van Mei in verschij nt na ist den wrangen en poezieloozen Marxist van het Heldendicht, de een dwars door
den ander heen, als op een futuristische schilderij .
Dit is een tragisch geval. In dit g edicht heeft Gorter,
van Wien we eerst dachten dat hij, in verblinding en verdwaasdheid, zijn Hooge Geliefde, de Muze, een slag in het
aangezicht had gegeven, waarvoor hij Naar later met tranen
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en op de knieen vergiffenis vragen zou, Haar met koele
bewustheid van zich gestooten, en Haar als prostituee geworpen in de armen zijner proletariers-van-alle-landen.
Ik wil niet hard zijn, niet spotten met dit rampzalig
„gedicht". Ik wil treuren om het feit dat wij onzen grootsten dichter verloren hebben, en dat hij niet slechts een
verwoed partijganger blijkt geworden to zijn van de schoonheid- en stij llooze leer van Marx, maar, erger, de gave die
hem geschornken was nu g as t misbruiken, door wat er aan
Schoonheid en Stijl in hem voortleeft to stellen in dienst
van de leelij kheid en het meest vlakke materialisme.
Dit bock is een enorme vergissing, een ontzettende
misgreep.
Niet bedoel ik, natuurlij k, dat er in het socialisme
geen grootheid zou zijn. Maar pier gaapt de eeuwige,
niet to overbruggen klove tusschen de moreele of ethische
schoonheid van een philosophisch en economisch stelsel,,
een schoonheid die, voor wie onderscheiden wil, ten
onrechte dien naam draagt, en heeten moest : Goedheid,,
Waarheid, Deugd, Nuttigheid, Braaf heid, en: Kunst
en Poezie. Het socialisme, verstaan als een kokende,
ziedende overtuiging dat de tegenwoordige maatschappij
ziek en verrot is en leelij k, en zich uitend in een heftig
en g epassionneerd verzet Y teg en die maatschappij in daden
en woorden, dat socialisme kan zeer goed samengaan
met kunst en poezie. Het heeft ons sommige der prachtigste en verhevenste uitingen gebracht van schilders
en dichters. Maar de wel-overwogen, bedaarde, op gezette
studie berustende wetenschap dat de maatschappij niet
deugt en dat er een andere voor in de plaats moet komen,
een goed-doordacht philosophisch-economisch systeem dus,
met wetten en regels en dogma's, -- dat is lets dat geheel
buiten de spheer ligt der zieleaandoeningen en geestvervoeringen die men Kunst noemt of Poezie. Wel kan
om het kort en algemeen to zeggen een anarchist
kunstenaar zijn en poeet, maar niet een partijganger van
het historisch-materialisme en lid van de S. D. P. met of
zonder A er tusschen. De een is, om zoo to zeggen, dichter
0. E. xlrr 1
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van nature, de andere is het bijna zeker niet. En maakt
de laatste toch mooie verzen, dan zal het zijn ondanks
zijn levens- en wereldbeschouwing, en er buiten -om.
Nooit zal een schoonheidsgevoelige, een kunstenaar,
de grauwe phalansteres van den toekomst-staat, de fabrieken van den tegenwoordigen tij d, met hun vale en
schele gezichten, hun moordende en bliksemende raderen
en riemen, hun valsche groene en gele lichten door
met koolgruis bezoedelde ramen, zien als jets schoons. Hij
zal ze, Ms hij er al naar kij kt, vinden : uiterst-nuttig, hoogbelangrij k, buitengemeen-waardevol en uitermate-veel-belovend, m aar leeli j k, afschuwelij k, verfoeilij k en gruwzaam,
nooit schoon en verheven. Maar Gorter vindt ze mooi,
hij beschrij ft ze als jets „moois", hij geeft er namen aan
die alleen voor de schoonheid bestemd zijn, hij heeft er
rhythmen en klanken voor over die de dichter alleen besteedt aan het liefste en teerste, hij lief koost ze als dingen
die alleen de kunstenaar kent als het hoogste en eelste.
iij vindt ze mooi! Dat is natuurlij k niet waar, dat meent
hij niet: hij vindt die vreeselijke dingen niet mooi. Men
kan niet de dichter van „Mei" zijn, en dit „mooi" vinden.
Hij vindt ze, alweder : nuttig, belangrijk, enz., ma ir... .
leelijk. EIij noemt ze mooi, en hij beschrijft ze als beschreef
hij een avondlandschap of een bosch-in-den-morgen, omdat
hij, met zijn verstand, met zijn cede, met zijn hersens en
zijn studie, begrepen heeft en overtuigd is geworden dat
nit die ontzettende leelij kheden jets ethisch-goeds moet
voortkomen, jets moreel- en materieel-begeerlijks, dat „de
menschen gelukkig zal waken". In die fabrieken, met hun
stampende en kokende machines, die automatisch en noodwendig de benoodigdheden leveren voor het materieele
leven, to midden van monsterachtige vuilheid in hard,
valsch-loenschend licht en onder gore zweetluchten, in
die fabrieken wonen en werken de arbeiders, de proletariers,
en die arbeiders zijn de toekomst, de menschen van den
komenden tijd, de menschen die gelukkig zullen zijn, in
de naderende eeuw, voor zichzelf omdat ze mee zullen
deelen, gelijk-op, in de voortbrengselen van hun arbeid,

GORTER ' S LAATSTE WERK.

51

en die gelukkig zullen maken de anderen, als alien zullen
zijnn g elij k zij . En omdat dat zoo is, omdat die arbeiders
de uitverkorenen zijn van zijn denken en voelen, de heerschers der toekomst volgens het evangelie van Marx,
daarom gaat Gorter hen en hun omgeving valschelijk zien
ads iets moois. Terwijl hij natuurlijk, als dichter, moest
vinden en schrij ven dat ze zijn, die arbeiders en hun
milieu: deerniswekkend en uiterst-interessant, waardig om
to doen ontstaan en to doen rijpen de meest diepe gevoelen s van medelij den en teg elij k van hoop voor de toekomst,
mar: ... , leelij k ; of wel : leelij k, , . , , maar enz.
Tot goed begrip van de grove misvatting en van de
ontstellende verwarring van Schoon en Goed, die ik hier
signaleer, nog dit. Het is zeer wel mogelij k dat een artist,
een poeet, van een in voile werking zijnde fabriek, van
een troep grauwgekield e en eenvormig-bepette arbeiders,
een visie krijgt die tot lets schoons wordt in woord of in
beeld. Maar dan is het niet omdat hij zou ingezien hebben
dat die fabriek zoo bewonderenswaardig en die arbeiders
zoo edel en flunk zijn, daar de eene hem doet denken aan
de betere inrichting dier werkplaats in zijn socialistischen
staat, en het g ezicht der anderen hem aandoet als dat van
een verzameling nu-nog-ongelukkige menschen maar die in
de to verwachten toekomst alien zullen loopen met nette
jassen en goede hoeden met degelij ke breinen eronder,
maar dan zal het zijn oindat hij de fabriek ziet als iets
geweldig-verpletterends, als jets hevig-lugubers en wreeds,
as een hel van ellende en gemeenheid, van strijd en van
opstand, en de arbeiders als een hoop roode schooiers en
roovers die de revolutie gaan maken en opwerpen hun
barricaden tegen de geweren en kanonnen der kapitalisten.
Niet zal dus, bij dien artist, in zulke oogenblikken van
visionaire bewondering, werken de overweging der economische nuttigheid en voortreffelijkheid van dingen en menschen, maar de schobnheids-sensatie die hij ook zou hebben
bij het zien eener geheel nuttelooze geweldige zee of van
een volkomen onvruchtbare vervaarlijke zandwoestijn, of bij
het aanschouwen van een kudde uitgehongerde wolven,
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over een eindeloos sneeuwveld jacht makend op een span
paarden voor een reiskoets.
Geheel anders bij Gorter. Darr is de fabriek geen
gele hel en geen grauwe gevangenis, maar een subliem
paleis-voor-volksvlijt, „goudene, glazene", „zoo heerlijk als
„de Lente 's morgens is in April", „een enkel stuk Natuur,
„een zee met Wolken, of een berg met Wouden, O meer
,,dan Gij, schoon bezongen Mont-Blanc !" 1). Dakar zijn de
arbeiders geen Wilde kerels, als vrijgelaten beesten losstormend op hun proof, de machtigen der garde; maar da r
zijn ze ernstige en flinke lieden die diep over het economische leven hebben nagedacht, die aan de deur der fabriek
komen staan en met een bemoedigenden glimlach en onderverwijzing naar Marx-zooveel-vers-zooveel hun vriend
Herman Gorter opmonteren als hij peen en Weer Wordt
geslingerd tusschen zijn oude kapitalistische neigingen en
zijn beter inzicht in het historisch-materialisme en in de
onwaardigheid der bourgeoisie. Wel gaan ze ook op revolutie nit, en vechten ze zich dood voor de toekomstige
zaligheid van het aardsche geluk, maar ze doen dit als
helden en engelen, als verheven slachtoffers en refine martelaren van een doorwrocht en goed-sluitend economisch
systeem, en niet dan na een Weloverwogen en bij m eerderheid van stemmen uitgebracht votum eener partij-vergadering. Geen tij gers zijn het, die na jarenlange opsluiting
in hun getraliede kooi, uitbreken, en in redelooze onstuimige
woede hun oppassers en het publiek aan duizend stukken
o, vooral goed
scheuren, maar nette, gedisciplineerde
gedisciplineerde en geschoolde saldaten, die onder deskundige leiding en bij het klinken van de opwekkende
muziek der Internationale (het sta^at er !) ten strijde trekken,
en eventueel sterven voor het goede doel.
II.
met alle elementen van de
Mooi is het gedicht,
om het
pour-mooie en gouden gezangen van „Mei"
1) BI. 42.
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inaar heel ruim to nemen, tot ongeveer bladzijde 25. wel
worden ook her niet die sublieme verheffingen bereikt,
die ons de „Mei" maakten tot het schoonste en uitgelezenst geluk ; wel wordt pier to vaak (in „Mei" waren er
al enkele momenten zoo) de jambe met een vrijheid behandeld die rhythzne en g edragenheid schaden, maar
in de beschrijving van Pan en het Gouden Meisje (die
enkele klank reeds: het Gouden Meisje !), hun ontmoeting
en dap s in den nacht op de bergen, hun liedjes en hun
samenzijn en samen dolen, is de dichter van „Mei", de ziener
der Natuur in Naar rij kdom en schoonheid, in zijn onnaspeurlij ke grootheid en gave terug.
Als men zoover gekomen is, en men denkt een antiek
herdersspel, een oud-grieksch mei-mysterie to zullen zien
vertoonen, zooals we wel moisten dat Gorter dat zou kunnen
omdat hij -alleen was de bij -uitstek m oderne zien er en gevoeler en tevens, door zijn opleiding en zijn dichterschap
to zamen, de met de essentie der antieke schoonheid meer
dan wie ook vertrouwde begrijper, dan bemerkt men
op eens, als zag men een aangrijpend natuurtafereel plotseling en voor zijn oogen veranderen in een waren-winkel
in de Bilderdij kstraat, dat men pier to doen heeft met een
socialistisch traktaatje.
Natuurlijk zijn er ook in dat latere, verreweg grootste,
gedeelte, regels en regel-geheelen die van onvergankelij ke
schoonheid bloeien. Gorter zou Gorter niet zijn als hij niet,
ook to midden zijner afdwalingen, en zel#s bij de meest
groteske offers die hij brengt aan het leerstellig marxisme,
den Loon to hervinden wist die, in het eerste gedeelte,
blij kt hem nog eigen gebleven to zijn.
Maar als geheel genomen, van ongeveer bl. 25 of
dragen de verzen een kenmerk van machteloosheid en
vlakheid, dat overtuigend bewij st hoe onmogelij k het is
dat een dichter dichter blij ft als hij zijn talent geweld
aandoet.
Reeds hadden we, in de eerste, zegge duizend, verzen,
een enkele aanmaning gekregen om voorzichtig to zijn, en
ons niet to zeer to vleien met de hoop dat pier een werke-
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lijk poeem gezongen, een antiek passiespel van Mei zou
worden opgevoerd. Het „Gouden Meisje", dat ons aanvankelijk herinnerde aan het Mei-kind zelf, begint al ras
bedenkelijke symptomen to vertoonen van een algemeene
menschenliefde, die aan het argeloos-natuurlij ke en kinderlijk-ondogmatische lentewicht ten eenen male vreemd waren.
De dichter zegt wel dat ze is de Geest der Nieuwe Muziek,
het Beeld van het Schoone der Toekomst, maar zij zelve
weet beter ; zij zs niet enkel de Schoonheid en de Liefde
en de Muziek en de Poezy, zij is bovenal een goed en
braaf meisje, een ijverig en veelbelovend kweekelingetje
nit de school van meester Marx, een verfijnde en vergracelij kte Maria van het „Helden dicht", die nu alle moeilij kheden van het onderwijs to boven en met glans door Naar
eind-examen gekomen is. Want, zegt ze tot Pan, die stom
van bewondering naar haar nieuwe en precoce wijsheid
luistert, want
„Gij weet het,. Pan, God van liefde en muziek,
„De aarde is in vreemd' barensnood ziek,
„Zij heeft een kroost in zich geteeld dat meester
„Is geworden van haar, en hunnen geest er
„In zichzelve zij voelt, op 't punt haar gaarde
„Te maken tot een tuin van vrijen, waar de
„Menschheid tezamen Heer is over Naar.
,, voelt gij het wel, God Pan, die alles voelt,
„Wat er in de aarde en in haar kindren woelt ?
„Het zijn de arbeiders, het zijn die slaven,
„Die lijfeig'nen, die, nu d' werktuigen given
„Hun kracht, eindlijk zichzelve makers vrij.
„Zij waken de aarde nieuw, zij, zij, zij, zij."
Duidelijk voelbaar zijn reeds in deze regels, waar
rhythme en klank beginners to verstarren tot den betoogtrant der wetenschappelij ke uiteenzettin g eens professors
in de nieuwste economie, (zie vooral de laatste drie regels
en dat vreeselijke laatste vers, die absoluut dood zijn van
gebrek aan v erheffing en machtelooze opwinding), duidelij k voelbaar zijn hier reeds de geheel on-dichterlij ke en
gewoon-verstandelij ke overweging en die den schrij ver door
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zijn vender verhaal zullen voeren, en hem zich zullen verliezen doen in den banalen stiji der. propaganda-meeting.
En dan Pan-zeif, de vroolijke luchtige Pan, de natuur
lijke Pan, die coaling had aan goden en menscheri, die
leefde in uitgelatenheid en doiheid in zijn bosschen en
velden, en er met zijn jolig gefluit en zijn malle manieren
de nymphen aehterna zat, en een was met de zoniiige
zomersche wouden en den dartelen wind en het ruischende
net en de zingende vogels, Pan, de god der natuurlijke
heete begeerte en van de onuitputtelijke vruchtbaarheid
der Moeder-Aarde, gezien en gedacht ènkel vroolijk, ènkel
schoon, ènkel Natuur! Zoo is hij eerst, in den aanvang,
bij Gorter. IMIaar ook hij, die toch geen kind is van Gorter's
fantasie, maar een echte rëeele Grieksche god was, die
niets wist van algemeene menschenliefde en niarxisme, ook hij begint weidra to philosopheereri, en krachtig to
verlangen naar een verbetering van de huidige maatschappij.
Al spoedig heeft hij ernstige gewaarwordingen en diepe
wijsgeerige inzichten, die geheel vreemd zijn aan zijn natuur,
machtige overtuigingen van cosmogonie en toekomst-geluk.
Prachtig, van zuiver-antieke visie, is nog zijn gezicht van
den heengaanden Zeus 1). Deze verzen bezitten qualiteiten
van kracht en grootschheid waaruit men den ziener en
proever der antieke wereld herkent, zuiver en alleen dichter.
Of men sommige regels, die een fraaie gedragenheid
niet ontberen, maar waarin Pan als de oudere en meerdere
van Zeus wordt voorgesteld, door dezen uit zijn rjk verdreven, evenzeer antiek mag noemen, durf ik niet beslissen.
Wèl, dat daarin, als Zeus in tegenstelling van Pan heet:
,,de God der rnachtige heerschappij,
,,Der overheersehing en der slavernij,
Der meesters, tyrannen en koningen", al zijn ze ook flog zoo authentiek-antiek, in den bjtenden
toon het marxisme al om den hoek komt kijken.
Maar na die mooie verzen volgen dan die over den
,,God der Christenen", zooals Pan dien ziet heengaan.
1) BI. 17 en 18.
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Mager en gebrekkig zijn ze in hun stereotype conventionaliteit van lang-overwonnen, sedert veertig jaar oud-bakken
Multatulisme, regels die, op het eerste gezicht, schijnen
to bewijzen dat Gorter, met al zijn kennis der antieken en
al zijn schoonheidsvisie der natuur, niets heeft begrepen
van wat eeuwen aan eeuwen de menschheid ontroerd en
bezield heeft, van Mozes af, over Paulus en Thomas It
Kempis en Dante en Milton en Verlaine (ja, ook Verlaine)
peen, tot onzen huidigen tijd. Ziehier :
„En daar schemerde nog weder een licht,
,,En daar kwam langzaam en half opgericht
„Nog een God aan: de God der Christenen.
Pan kende hem nauwlijks hoe hij glisterde.
„Hij had een dubbel wezen. Alles dubbel„Zinnig, zooais het water ook wel stubbel'
„ Door den wind zoo, en vlak daarbij weer zoo.
„De eene helft van zijn gezicht was bloo
„Als van een knecht ; de andere hardvochtig
„Als van een meester. De eene wang was voehtig
„Van tranen uit deemoed en medelij,
„Maar de andre hard in trots en hoovaardij.

„Hij had in de eene hand een geese!, maar
„ De andre voerde het liefdesgebaar.
„Een helft van zijn rug was diep rood bevlekt
„Met bloed, de andere met goud bedekt.
„Blijkbaar was hij half van de gouden eedlen,
„Half van de groez'ligen die werke' of beedlen.
„Achter hem kroop Christus, slepend het kruis,
„En dan kwam 'n leege sehijn, klein als een muffs,
„Dat was der Christenen Heilige Geest 1).
Toch geloof ik dat voor deze kinderachtige verzen
een andere verklaring past dan de zooeven gen oemde.
Onwillekeurig beseft men dat een zoodanig gebrek aan
inzicht en gevoel van Gorter eigenlij k niet to verwaehten
is, al weet men niet hoever ook de besten van hun hoogen
staat kunn en verachteren. De verklaring zal wel deze zijn,
dat Gorter, hoewel in zij n diepste wezen to zeer doortrokken van de echte Wij sheid en het breede begrip die
1) Bi. 18 en 19.
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de studie der oudheid hem gegeven moet hebben, om zulke
banaliteiten in waarheid to ménen, - ook her voor
de zooveelste maal zijn beter-ik opzijde heeft gezet voor
zijn partij-program, en uit propagandistische, dus lage,
overwegingen met den ,,God der Christenen" den spot
drijft, als een jeugdige schoolmeester die de IDageraad ais
zijn evangelie en den Bond van Nederlandsche Onderwijzers als zijn intiemsten vriendenkring vereert. Zeus, zal
Gorter gedacht hebben, - Zeus, daar gelooft niemand
weer aan, Zeus is een overwonnen standpunt, een kiank,
en Zeus mag een dichter, zelfs als hij sociaal-democraat is,
zonder eenig gevaar voor zijn reputatie en voor het succes
zijner meeningen, zien en beschrijven zooals hij den
,,Alweter" weet: grootsch en tragisch-schoon, onttroond
maar ongeschonden in goddelijke kraeht. Maar de ,,God
der Christenen", - dáár moet de sociaal-democratische
dichter mee oppassen, die is nog gevaarlijk, die heerscht
nog over reel duizenden zielen van proletariërs, en die
proletariers behooren in to zien en van hem, hun ,,poet
laureate", to vernemen, dat krachtens de besluiten op die'
en die partij-concilies gevallen, christendom en marxisme
niet to vereenigen zijn. Die God moet dus afgemaakt
worden met een snauw en een grijns, voorgesteld als een
misbaksel en een gedrocht, - want de arbeiders, voor wie
dit gedicht is geschreven, moeten duidelijk voelen dat in
diem God niet weer geloofd worden mag, en dat hij in het
programme niet voorkomt.
En zoo verloochende de dichter andermaal zijn beter-ik
en gaf hij, behalve aan de Muze, ook der Wijsheid een
slag in het aangezicht.
Maar Gorter is marxist, en daarmede is alles gezegd.
ilet is bij hem en de znen
ij eenvoudig een idiosyn
crasie: noem het woord God, Koning, Yaderland, spreek
ervan als van begrippen en dingen die door zóóveel
eeuwen peen de schoonste visioenen, de diepste hartstochten, de teerste en liefste en edeiste zielevervoeringen
hebben gewekt, - en zelfs hij die het beter wéét dan de
massa, die ze weet en beseft en gevoelt zooals ze wàren:
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schoon en verheven en grootsch, zelfs hij reageert als bij
de toediening van een medicij n waar hij niet tegen kan,
grijpt naar zijn partij-program, ziet dat ze er niet in voorkomen, en vertoont u het gelaat van den bitteren en
wrangen verstandsmensch die hij volgens de voorschriften
zijn moet.
Nu, al dit leelij ks vinden we dan reeds in dat eerste
gedeelte dat ik, in zijn geheel, toch mooi noemde. En
door die enkele uitingen van Pan en het Gouden Meisje
worden wij, zooals ik zeide, reeds van de verdere strekking
des gedichts op de hoogte gebracht, en beginnen wij de
lout to ruiken die to smeulen ligt to midden der poetische
bloemb edden, en die straks met een geweldig kraal-effect
de poezie zal wegblazen in duizend fragmenten, om die
tenslotte weer to doers stollen tot een onverteerbaren
machtig-marxistischen klomp van wansmakelijkheid.
III.
Zoo dicht weldra deze dichter den goeden Pan visies
en gewaarwordingen toe die den vroolijken snuiter zoo
vreemd waren als ze in den grond der zaak aan Gorterzelf zijn. En zoo legt hij hem woorden in den mond en
gedachten in het brein, welke de lustige Pan, die alleen zich
zelf zoekt en die placht der menschen wijsheid dwaasheid
en het dwaze Gods wij sheid to achten, zoo hij van de
dooden kon opstaan met verontwaardiging als de zijne zou
verloochenen en verfoeien 1).
na die eerste duizend verzen
Pan gaat namelijk,
hoe langer zoo meer belangstellen in de maatschappelijke
toestanden en verhoudingen der twintigste eeuw, en met
waarlij k professoralen enquete-ijver sociaal-politische wande1) Onbevoegd ben ik in de mythologisoh-etym ologische quaestie of
's gods naam in verband to brengen is met of ^r-av, dan wel met een
woordstam die in beteekenia meer met zijn tot dusver algemeen aangenomen karakter overeenkomt. Gorter, die ook philoloog is, kiest voor de
eerste afleiding partij, en maakt Pan eenvoudig tot den „God van Alles".
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lingen waken om de arbeiders in hun nieuwe functie van
wereld-hervormers to bespieden.
En het Gouden Meisje (het is verdrietig dezen mooien
naani telkens to moeten neerschrijven bij de aanwijzing
van lets leelijks), — het Gouden Meisje vergezelt hem op
die tochten en houdt er het enthousiasme in door Naar
internationale stack-, strij d- en zeggeliederen.
Eerst ziet Pan een fabriek, die hij, net a] s Gorter,
mooi vindt, en aanschouwt als een uiting van den „Geest",
waar nog alechts een macht tegenover staat : het kapitaal:
„Ja, gij, fabriek, zijt als het Universum.
„De krachten die daar buiten, vormende,
„Beheerschen het heelal, woven bij u binnen.
,. De geest, geboren nit den woesten storm
,,Der elementen in 't oneindige,
„Woont ook in u tusschen haar 1) machtige broeders,
,, En wat de geest ook a brengt, zacht tribuut,
.,Het is slechts als het beekje in de bergen,
„0 verdonderd door stroomen, woud en donder,
,,Wind en bliksems. Maar dit, dit maakt u grooter,
„Heilige fabriek, dan de hooge Mont-Blanc,
Dan alle zeeen, woude' en werelden,
„Dat Hij, de geest der menschen, het zacht beekje,
„U dirigeert, dat al de Elementen
„In u zoo spreken zooals Hij het wil,
„In maat, en gij daar klinkt als Zijn muziek 2).
Men lette goed, niet alleen op de algemeene visie, die
zoo absurd is, maar ook op de totale doodschheid van de
meeste regels, die geen verzen meer zijn, maar slecht-gezet
en foutief-afgedrukt proza 3).
Bij voorbeeld ook dit:

1)

Wie, haar?

2)

B1. 43.

3) look het rijm, dat in let voorgaande gedeelte nog klank en cadans
aan de verzen gaf is pier en voor het vervolg — behalve in het laatste
deel — verlaten.
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„0, welk een massa pij nen heeft de geese
„In haar strijd tegen de Natuur en zich,
„Zooals zij 1) zelve is de maatschappij
„(Want zij is tochelve
z ook de maatschappij),
„Geleden.. .. . 2)
Of dit •

„Het is de strijd van den mensch tegen zich !
„Alle onbewuste en elementaire
„grach^en, die nog in hem en in zijn schepping,
„Zijn samenleving, zooals stormen vliegen,
„Bedwingt hij nu door middel van de Arbeiders !

3)

Laten we er maar niet weer van aanhalen.
Als Pan dan de fabriek heeft gezien, en een praatje
gemaakt met de arbeiders, de dichter vlecht Kier even
tusschendoor dat hijzelf ook op die manier kennis met
ze gemaakt heeft en evenals Pan verrukt is geweest over
hun intelligentie , dan komt er een staking, en loopen
de arbeiders de fabriek uit, na de machines stop gezet to
hebben.
„Daar plotseling Bing daar een zacht goud $uiten
„Van stoom. Dat was het teeken, bet groot Teeken
„ Der Staking 4).

Pan gaat nu een bezoek brengen aan de haven. Hier
en daar schoone regels, enkele fraaie gezichten van het
water, de booten, den stoom en de masten, die bewijzen
dat de dichter de ruimte en de heerlij kheid van het water
en de lucht, het plassen der riemen en het voor den boeg
opschuimende zeenat gekend en in al zijn gouden en zonnige heerlijkheid heeft genoten (bi. 54--57), maar dan
komt natuurlijk het essentieele weer van het gedicht, als
had de dichter berouw over zijn als 't ware even en bij
ongeluk zonder marxistische strekking doorleefde visioen ;
op nieuw wonen we een staking bij in al Naar verheffende
1)

Wie, zij ?

2)

Bl. 45.

3)

BI. 46.

4)

Bl. 53.

GORTER ' S LA ATSTE WERE.

61

grootschheid, daarna vergaderingen van stakende arbeiders,
en eindelij k Pan's visioen van de gansche garde in gerevoluti.onneerden staat. En pals-over-kop dalen we, dalen
we, in grondelooze diepten van poezielooze banaalheid
zonder rhythme en zonder geluid, tot gewone journalistiek
nit „Het Volk", in korte regels gedrukt die met hoofdletters beginnen (bi. 70 en volgende).
En midden daar tussehenin toch nog regels als deze,
die ons vreemd doers opzien, als bij 't aanschouwen van een
onverwachte bloem in een leelijke stads-straat :
„Zooals de meeuwen eerst samen opvliegen
Van liet grauw water, rechtop in den storm,
„Vcor elkaar, naast elkaar, in dichten drom,
„Tot op een hoogte boven de golven,
„Een sneeuwbui zijn ze van groote vlokken,
,,Haar dan maken zij hoog witte eskaders,
„En kruisen door elkaar, en dan gaan alien
,,Afzonderlijk cirklen, wierend dooreen,
„Men ziet niet welke meeuw is die men zag,
„Men ziet niet wie men zag is welke meeuw,
„Men ziet niet welke witte lijn wit is, -„Zooals, o het is lang, lang, lang geleden,
„De meisjes en de blijde jongens kwamen,
,,In den tijd van den ouden blind' Homerus,
„Ter dansplaats, --„De meisjes, heerlijk voor de ouders en
„ De broers to zien, de dansplaats binnenkomend,
„Dansten, en de jongens vol verlangen
„Keken rondom en stampten met de voeten,
„Tot hunne beurt kwam, en zij dansten allen,
„Of een paar sleehts, uitmuntend in den beurtdans, --,,Zoo dansten enz. 1).
Men mag nu aanmerking waken op de factuur van
de jamben, --- de visie dezer regels is inderdaad van klassieke schoonheid.
En juist de aanwezigheid van zulke regels, temidden
van de n ir-redeneerderige en cnschoon gezegde verzen is
1) HI. 70 eu 71.
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het, die ons recht geeft to zeggen dat Gorter zij n Muze
geweld aandoet, en Naar ten offer geeft aan zijn leerstellige
en Moot-verstandelijke levensbeschouwing.
Nu, nadat de door Pan bijgewoonde staking en Naar
gevolgen twintig dagen geduurd hadden 1) (bespottelijke
tij dsbepaling in een vers, op maat gezet knipsel uit
de gemengde berichten !) Bingen de arbeiders weder overal
vergaderingen houden om to overleggen of ze zouden doorzetten of toegeven.
Pan, de oude vroolijke hekkespringer uit de Arcadische
bosschen en velden, Pan gaat naar een paar van die
bij eenkomsten en ,woont er de discussies bij . Hierover
krij gen we dichterlij ke znededeelingen als deze :
„Zou men de staking blij ven voere' om alles,
„Alle eischen stellen aan het kapitaal,
„Of zou men halfwegs gaan en lets toegeven
„Aan de eischen van het machtig kapitaal ?
„Twee meeningen hielden hen diep verdeeid.
. . . . . . . . . . . . . . . .
„En een verhief zich met een wit gelaat
„En eischte alles, en zijn oogen drongen
„Bij de vergaad'ring in: zij konden niet
„Anders dan alles eischen, want zij waren
„Niets, niets, niets, niets, en moesten alles zijn

2).

Over een vergadering van arbeidsters het volgende :
„En ook een vergaad'ring van vrouwen, die
„Nog niet in den strijd waren, bezocht Pan.
„Die vrouwen zaten stil to luisteren.
„Een storm sloeg over hen van trotsche woorden :
„Vrouwen, vereenigt u, en strijdt met ons,
„Strijdt met ons mee den revolutie-strijd,
„Staakt tegen de patroons en maakt een bond
„Met de manners voor nieuwe maatschappij".
. . . . . . . . . . . . . . . .
1)

Bl. 76.

2)

BI. 78 en 79.

3)

Bl. 81 e. v.

3)
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„Vrouwen, vereenigt u, organiseert u."
. . . . . . . . . . . . . . . .
,, Vereenigt u, vrou wen, vereenigt u.
„Strijdt met ons den strijd, vrouwen, zooals uw
„lusters nu overal ter wereld doen."
„Trekkingen gingers over de gouden trekkers
„Van 't bruin gezicht van het proletaarjaat.
„Zij werden nieuw. Iets nieuws als diamanten
„Li& tte over de kinnen en velgroeven. -,,Het was of meeuwen vlogen, meeuwen vlogen,
„Zich reppend over de gelaten naar
,,Links en rechts, naar de donkerder zijruimten
„Open en hoog naast de stoelrieten rijen.
Voor het meerendeel is dit alles niet meer dan zuivere
meeting-taal. Een comble van griezelige onsehoonheid, edit
sociaal-democratisch gedacht van plebeIsche stijlloosheid,
zijn die „stoelrieten rij en." Men voelt de gezelligheid van
Plancius of zoo'n andere fraaie hal, en dat de poeet daar
thuis is en op zijn gemak.
Eindelijk komt het beslissende conventikel. Daar vinden
we deze jammerlijke regels :
„Wat, wij zullen nog eens knielen ?
„Er is voor antwoord maar een : Dit 's: to wapen !
„Besturmt van nacht de wapenmagazijnen,
„En morgen alien naar den dood of 't leven.
„Dood is maar een, als vrije gelijken,

„Die alles samen hebben. Andre bestaat niet."
„Dit scheen hij 1) als de zon, hij sprak haast niet.
„En de menigte, zij j uiebte hem niet toe,
„Zoo min als de Bergen applaudisseeren
„Afs zon hen beschijnt, zij zijn slechts natuurlijk
,,En antwoorden slechts stom. In het opstaan
„Der honderdduizenden werd de wil gezien. 2).
Pan schij nt nog rnaar half overtuig d van het nut en
de schoonheid van dit alles, en besluit nu een jongen
arbeider, di.en hij bij zijn rondgang over de opstandige
1)
2)

IDe redenaar nl. die Kier aan 't woord is.
X31. 85.
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aarde ontmoet, aan to spreken, en van hem to vernemen
waarom hij toch zoo den strijd
„.
„Wou en den dood, of maar dat eenig leven"
en hij vraagt hem zeer ter sn ede :
„Waarom wilt gij Loch vechten
„Tot aan den dood of tot dat eene levee
„Als vrije gelijke ? 1)
Waarop de „schoone jonge man", (die wel weet dat
Pan eigenlij k allang tot het marxisme bekeerd is en dus
het antwoord al van to voren kent, maar deze vragen
slechts stelt om den dichter gelegenheid to geven zijn
theorieen uiteen to zetten op zij ne wij s) welgeschoold
antwoordt :
„Omdat mijn verstand, dat ik kreeg van het
„Heelal, zoo groot is, dat, als ik niet leef
„Als vrije gelijke, mijn verstand sterft.
„Wanneer ik langer als een slaaf moet gaan,
„En werken met niets dan deze paar handers,
„Voor loon voor heeren, dan sterft mijn verstand.
„En mijn verstand is zoo groot, dat ik 't ben.
„Kan 'k dat niet zijn, dan leef ik niet als ik,
„Maar ben al dood. Voor mij is er geen keus
„Dus. -- Elk ander leven is sberven. 2)
Het verdient aanbeveling deze en dergelijke verzen,
zooals we er reeds tallooze ontmoetten, en die naar het
einde van deel II toe steeds frequenter worden, eens of to
schrij ven zonder inachtneming van hoofdletters en regelvormen. Men krijgt dan niets dan een vaal, wezenloos,
redeneerend proza van de allerge woonste soort, met de
aanstellerij van verhefng erin.
Iv.
Op zijn verderen rondgang ontmoet Pan nu
. . . „een dichter die daar was"
1)

Bi. 87.

2)

Bl. 88.

3)

Bl. 91.

3)
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En hier krij gen wij de auto-apologie van Herman Gorter,
die duidelij k gaat maken hoe hij van kapitalist en bourgeois sociaaldemocraat en lid der Partij, en in zijn socialistische phase de rhapsode geworden is van het marxisme,
die door zij n hoogen Heer en Leermeester aan het benedeneinde van den algemeenen disch wordt geplaatst, met de
luit in de vingeren, om zijn partij genooten den toorn der
arbeiders to zingen.
ik bedoel dit niet ironisch --, diep-tragisch
Tragisch,
is 's Dichters aanhef en algemeene uiteenzetting :
„Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd,
7,0 poezie!
. . . . . . . . . . . . . . . .
,, Als kind voelde ik u reeds, o poezie, 1)
„Niets kan ik mij herinn'ren of gij waart
„Er in. De wederschijn van mijn gedachten,
„Die ik bewust werd in alle, waart gij !
„Het zoete zeegefluister, Moeder'e stem,
„De gang van mijne kameraden, 't licht
,,Der wereld. 't Loopen der mensehen. De nacht.
„Alles was mij alleenig iets om u. -,,'t Was ook om u, dat ik heb liefgehad. —
„Niets was mij liefde zelve dan om u.
0 liefste poezie, o poezie."

2)

Tragisch p oem ik deze verzen, omdat ze (o wonder, weer
plotseling schb6n !) mij klinken als de noodkreet eener
ziel-in-rouw, van een die zich diep-in bewust is, zijn jeugd
en zijn aanleg to hebben verloochend in dienst van een
valsch ideaal, maar niet het bekennen durft omdat hij met
ziel en lichaam zich heeft verbonden en verkocht aan den
1)

Dit very is een voorbeeld van de slordigheid en negligentie waar-

mee Gorter zoo menigmaal zijn regels veer-pent: het heeft geen rhythme,
geen klank, het heeft een foutieven klemtoon. En alles onnoodig. Het
zou een fraaie jambus gevc eeat zij u, als hij geschreven had:
,,Als kind reeds voeld' ik u, o Poezie !"
Nu is het enkel een nuehtere mededeeling.
2)

BI. 91 en 92.

0. E. XIII 1
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afgod die hem
hij weet het -- niet redden kan, en tot
Wien hij zijns ondanks moet bidden.
Tragisch ook om de onmacht die, tusschen deze schoone
verzen door, emit spreekt, en die met deerniswekkende
duidelij kheid uitkomt in regels als :
„.
de Dichter is: u zoeken
„Anders is hij niet. Ar 1ers is hij niet.
of:
„Er komt eon golf omhoog, eon zwarte golf,
„Dat zijn de arbeiders, de arbeiders.
En dan komt het verhaal van 's dichters bekeering tot
het marxisme, een bekeering die hij to danken heeft aan
een buitengewoon intelligent en braaf arbeider.
En daarna de voorloopige synthese van socialisme en
kunst in deze woorden :
„De Arbeid, de moo overwerkte Arbeid
„Is de broer der zich moe zwoegende Kunst.
„De Arbeid, de aldoor strijdende Arbeid,
„Is de broer der schoonheid zoekende Kunst.
„En de Arbeid, de Strijd, zijn de schoonheid .. .
„En de Eenheid is de Schoonheid van de Schoonheid.

1)

Nu weet men het.
En op des modernen rij ken j ongeling's vraag aan den
Meester, wat hij Loch doen moet om zalig to worden, dit
antwoord, in het book in versregels gedrukt, maar anders
niet dan eon gewone gemoedelij ke en practische raadgeving
in proza tusschen vrienden :
„ ... Het lijkt mij, als gij geheel wegdoet wat gij nog
„hebt van oude Idealen, en alles wat gij zoekt teragbrengt
„tot ons arbeiders, dat gij het dan zult vinden." 2)
Nu, die raad is opgevolgd : wat hij nog had aan „oude
Idealen" is weggedaan. En wat heeft hij gevonden ?
Verder ontmoet Pan eon ander kunstenaar, eon „schil1)

Bl. 95.

2)

Bl. 96.
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dread man", die ook zijn nieuwe visie van het levee en
de kunst ten beste geeft, en eindelij k den ideaal-arbeider,
die zijn levensgeschiedenis vertelt, en verhaalt hoe hij nit
het duister gekomen is tot het licht :
„Maar 't bleeke licht van 't Socialism verscheen !
„En ik richtte mij op!
„Het was alsof van mij of
„Stroomde al 't slechte. 1)

Men moet nl. weten dat men, gelij k her blij kt, enkel
door socialist to worden, alle ondeugden, net als oude
Idealen, van zich afschudden en vanzelf een braaf en
deugdzaam mensch worden kan.
Het spreekt van zelf dat Pan, na al dit fraais, „in
eene extase" geraakt, en er een van zijn vroolijkste en
natuurlijkste liedjes bij fluit 2).
V.
„En zoo, terwijl de massa zich wapend',
„0 veral om de aarde, en Pan tong,
„Kwam de opalen ochtend van den strijd.3)
. . . . . . . . . . . . . . . .
„En in de Schaar der Vrijheid was de Bloem
„Van de Schoonste Begeerten, als bloemen
„Zijn gegroeid op den muur van een moeatuin,
„Gedeeltl ij k wild, gedeeltlij k groeiende„Gekweekt uit den schooners moestuin daarbinnen. —
„Daar vas de Begeerte-naar-Eten-Bloem,
„Daar was de Geluks-Bloem-van-Mooie Kleeding,
„Daar was de Warme-Slapen-Bloein, de roode
„Dichte Goed-Huis-Bloem. Daar was ook de Bloem
„Kennis-en-Wijsheids-Bloem, en Poezie-Bloem,
1)

Bl. 101.

2)

Blz. 103 en 104.

3)

Zou er in dezen regel, met dat mooie woord erin, niet meer

klankexpressie van ruimte en triomf geweest zijn als hij geluid had:
„Daagde d'opalen morgen van den strijd" ?
Maar Gorter bekommert zich niet veel meer om plastiek nu het revolutionair
^ocialisme bezongen moet worden.
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„En Levens-Muziek-Bloem. En daar was de Bloem
„Liefde-in-Gelijkheid, alle y overweld'gend.
„Haar in den donkeren muur aan de andere zijde
„Was de vergiftige bloem der Slavernij,
„En de Nachtschade van de Onderwerping,
„En de gifzwam der Heerschappij, en zwarte
„Bloemen : Geloof, Godsdienst en Huichlarij . 1)
Nu ja, zóó kan men wel vers-regels vormen van 2 X 5 =1(
lettergrepen en dan zeggen dat het jamben zijn. Ik behoet
niet to herhalen dat er temidden van deze fragmenten ook
schoone verzen voorkomen. Bat heb ik al meermalen, joist
ter kenschetsing van het gedicht, geconstateerd. Het is mij
her slechts to doen om een overzicht van het geheel en
om de adstructie van mij n eerste algemeene beweringen.
Hier en in de volgende bladzij den wonen we dan den
grooten wereldbrand bij, den titanischen eind-strij d tusschen
Arbeid en Kapitaal, die eerst schijnt beslist to worden ten
nadeele van het proletariaat, maar opeens, als de socialistische strij ders reeds moede worden en beginnen to overleggen of ze 't maar niet opgeven zullen, to hunnen gunste
beslecht wordt door het Gouden Meisj e, dat in-aller-ij 1 de
mijnwerkers to hulp gaat roepen 2).
In de vergadering waar over de capitulatie beraadslaagd
wordt, komt het Gouden Meisje „hoog op 't Podium"^
Natuurlijk : op het Podium! Wel hadden we een visie van
een reuzenstrij d, een gigantische worsteling in bloed en in
vuur over gansch de rookende vlammende daverende aarde,.
maar een beraadslaging van arbeiders kan de doctrinaire
socialist zich niet denken zonder een „vergaderlokaal", met
een „podium " en „stoelrieten rijen", en zoo wordt ons met
ten slag de illusie der grootschheid ontnomen, en plaatst
hij ons, met een waarlijk potsierlijken tooverslag, over nit
1) BI. 104 en 106.
2) Een zonderlinge en geheel onverwachte compositie-font is deze
wending; want de impressie was one bijgebracht, dat over de gansche aarde
het geheele proletariaat ale eOn man tegen het kapitalieme etreed : nu blijkt
echter dat de mijn-arbeiders nog rustig aan 't werk zijn, en ale welkome
versche hulptroepen kunnen worden gerequireerd.
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het pandaemonium der verschrikkingen in een welg eordende
zaal met een bestuurs-tafel en een sprekers-tribune !
Dit incident is zoo typeerend, dat ik er noodwendig
even bij stil moest staan.
Nu, het Gouden Meisje spreekt eerst de vreesachtigen
en moedeloozen toe op deze wijs :
mannen en zusters ! 1) Het gaat nu niet weer om
„levee of dood. Om dood alleen ! En ook om welken dood!
„En als 't nog gaat om 't levee, gaat het niet om een geld„stuk of uur, niet om verbeet'ring, maar om 't volkomen ge„lij k en vrij leven. Want als de patroons winners, zijn wij
„dood. Als uwe blanke aandacht in staat is, nu, in de oogen
„van den dood, scherp het leven to zien, gij zij t verplicht,
,,gij zijt verplicht nu, niets dan socialisten to zijn nu. Want,
,,als, wat waarschij nlij k is, gij flood zij t heden, en wat mooglijk
„is, de Zaak ter heele wereld nog niet wint, dan moet uw
„n aam niets dan een fakkel zijn voor de vrij heid, een licht
,,zonder een rook of roet of walm, of schaduw, voor den
,,nieuwen strijd die dan overal na kort herbrandt. 0 weest
„dan niets dan een uiting van trouw, een van gelijkheid,
„een van uzelve. Weest niets dan uzelf, dat is weest niets
„dan de liefde die gij hadt voor elkander. Gij waart een
„met alle arbeiders. Blijft een, verraadt wie buiten zijn
niet, " enz. 2)

Gemakshalve citeer ik deze toespraak maar zonder de
geheel onnoodige verdeeling in versregels. Arm Gouden
Meisje, zuster van Mei, die gedwongen waart op to treden
op dit „podium" en zbb to spreken.
Dan volgt :
„De arbeiders zwegen, want zij moisten dat
„Dat was hum geest, de geest der massa, die sprak.
„De Nieuwe Muziek is de geest der massa
„ Der arbeiders." 3)
Arm Gouden Meisje, nog eens, zuster van Mei, gede1)

,,Broeders en Zuster^" zou teveel doen denken aan den dienst van

den „God der Christenen", dacht Gorter.
2)

Bl. 114 en 115.

3)

Bl. 115.
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gradeerd tot propagandiste. En arme toekomst, als het
Socialisme ons beheerschen en zoo zal klinken de „Nieuwe
Muziek" !
Het Gouden Meisje gaat dus de mijnwerkers to hulp
roepen, en natuurlij k zij n dezen terstond bereid er het
houweel bij neer to leggen, en hun kameraden to ondersteunen.
Hun tvsschenkomst doet de nederlaag in zege verkeeren, en na een laatste geweldige worsteling van de
beide machten, heeft tenslotte het proletariaat het gewonnen, is het kapitalisme vernietigd, en heerscht op de aarde,
de herboren en vrij a aarde, het geluk en de rust van den
socialistischen toekomststaat.
„En na gloeiende feesten, en geestdrift
„Yingen de eerste jaren Caen reeds aan
„ Der organisatie van 't gemeen bezit
„En gelijken arbeid van alle menschen.
En de wording der vrij heid begon to bloeien
In de neev'Ien op, die de dichter fflauw zag 1)

Ziedaar dan de uitdrukking van het enthousiasme, de
geestdrift en de gelukzaligheid die den poeet heeten to
bezielen als hij denkt aan den .,nieuwen hemel en de
nieuwe aarde"!
Zulke regels doen ons den maatstaf der toekomstpoezie niet alleen, maar ook van het peil der geestelij ke beschaving die deze moet dragen, op even ongezochte als
treffende wij ze aan de hand.
VI.
Tot zoover het tweede, grootste, gedeelte van het boek,
de eigenlijke beschrijving van den opstand en van de overwinning, waarom het den socialistischen dichter vooral
was to doen. En als hij zelf, hij Herman Gorter, dan in
den nacht op zijn leger ligt, peinzend over wat hij gezien
en beschreven heeft, en een pooze verzinkt in zelfbespiegeling en nadenken, dan zegt hij:
1) BI. 120.
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„Wat is ' t? 't Is geen droome
„Het is de geest, het beeld van 't bewustzijn,
„Dat daar buiten goud en klaar wordt, der vrijen.
„Dat verdicht zich bier in mijn arm lichaam.
„En ik, klein dichter, geef het kleur en naam. -„Luistert, o menschen, naar de stem van koper,
„Ik ben niet een der Dichters, 'k ben voorlooper,
,,Maar 'k zie de toekomst en op mijne fluit
„Speel ik haar eerste majestueus geluid.1)
Men moet, lezer, deze betuigingen niet to zeer au pied
de la lettre nemen.
„Stem van koper",
och, GOrter weet wel beter ; hij
weet het beter dan iemand, hij die dichtte :
„Ze blazen daar hoog hun kopren klaroenen,
„Groene vaandels dragen baroenen,
„Staan allemaal in avondlicht,
„Blazen orkest naar het West gericht ; " 2)
dat her geen muziek is gespeeld als er klonk in zijn
„Mei" en zijn „Verzen", dat hij p ier, in „Pan", slechts als
een goed-gedrild trompetter verzamelen heeft staan blazen,
of in een wanstaltigen grammophoon de redevoeringen
heeft opgevangen en er weer uitgedraaid, die hij zoo
menigmaal op het bekende „podium" heeft gehouden als
spreker, of als be-zitter der stoelrieten rij en beluisterd.
„En ik, klein dichter" ; „Ik ben niet een der Dichters, 'k ben voorlooper", peen, Gorter, de trotsche en
booge, hij meent er niets van. Hij v6orlooper, hij die
was en zich moist en gevoelde de Machtige, de Groote, die
to bevelen en niemand naast of boven zich to dulden had!
Tenzij dan dat deze zelfverguizing moet worden opgevat
als een blij k van oogenblikkelij k, helaas voorbij gaand,
inzicht in en berouw aver de misdaad die hij nu heeft
begaan, tenzij dat hij, in dien eenzamen donkeren peinsnacht, hell even maar heel diep heeft bedacht en gevoeld
hoe hij ziehzelf met onmacht geslagen en zijn kunst heeft
verkracht.
1)

Hl. 122.

2)

,,Verfeu " , bl. 37.
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Het slot van het gedicht, de korte derde zang, is een
beschrijving van de wereld in Naar nieuwen staat, met Pan
en het Meisje als middenpunt en diepste symbo©1. Pan de
Natuur, het lichaam van Karen Geest, en het Meisje het
Gevoel geworden Verstand :
„De Gouden Geest der Muziek van de Vrijheid,
En de donkere van de Natuur-blijheid." 1)
In deze bladzijden keert het to lang ontbeerde rijm terug,
en worden de regels, bij gelukkig gebrek aan al to groote
leerstelligheid, weer tot verzen. Er zijn daar zelfs prachtige
stukken poezie, natuurtafereelen gezien en beschreven zoo
schoon en oorspronkelij k-nieuw als Gorter-alleen ze kan
geven. Men leze de sublieme beschrij vingen op b1. 133 vgg.
Laat mij een enkel voorbeeld aanhalen.
Een opkomend onweder :
„.
En ver om hen heen
„Dreef het een uur, zich toonend aan hen tweeen.
,,Het had als wolkje in vroege uchtend gelegen,
,,Als een klein hertje, aan horizon gezegen,
„Met de pootjes onder zich kijkend naar de lucht,
„Het blauw azuur. Nu zwol het op geducht
„En vulde den hemel, trotsch gelig, drapeerend.
„En kopren licht, de brosse wolk verteerend,
„Scheen op haar uit de aarde. Zwoelgeel lichten
„Scheen alzijds uit de wolke, uit het dichte
„Loodzwangere, en 'n stroom van bioemelicht
„Sloot zich daaraan op der garde gezicht." 2)
Een regenbui :
„Toen nog zwaarder, regen aan alle kanten,
„Eindelijk zeer zwaar, zooals een groot bad
„Tusschen de boomen op den bloemenschat.
„En zoete wolken stegen op van geuren,
„En de wind zette hier en daar een deure
„Der stilte open. En de donkre wolke
„Van regen die de boomkruinen bevolke,
„coot al iets minder, en de roods schijn
1)

Bl. 132.

2)

B]. 133 en 134.
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„Van anemone' en duizendsehoon werd fijn
„Te zien als een klein bloernpje amarant,
„Een schelpje op des duisters teedre rand.
„En donzig als de slaap om schoone droomen
„Regende het tusschen de hooge boomers,
„En ver of over de zilveren landen,
„Zichtbaar tussehen de eikenstammen wanders.
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1)

Dit is z66 schoon en, voor wie goed en langzaam en
luisterend leest, zdc overweldigend suggestief van klankexpressie, zelfs bij het uiterst vrije gebruik van den jambischen vijfvoet, dat ik niet nalaten kon, de verzen uit
to schrijven en ze voor den lezer op to heffen als een
wondersch.00ne bloem nit een bloeiende zomergaarde, ook
al was het niet nneer noodig hun aan to toonen dat de
Gorter van Mei nog niet dood is.
VII.
En zoo zijn wij genaderd aan het einde van dit, als
geheel, volkomen mislukte poeem.
Een poeem dat mislukken m %st, omdat de maker er
twee onverzoenlijke machten, twee gansch ongelijksoortige
grootheden in trachtte samen to brengen en samen to
smelters: de Kunst en het leerstellig marxisme. Of, juister
nog: omdat Gorter, gedreven door een verstandelij ke, aan
zijn historisch-economische studien ontleende, overtuiging
omtrent den aard en de roeping der Poezie in den door
hem en de zij nen gedroomden geluks-staat, die verstandelij ke overtuiging heeft willen vastleggen in een stuk Poezie.
Niet heeft hij, socialist zijnde, vanzelf en zooals een vogel
die niet anders zingen kan dan de natuur hem heeft voorgeschreven, Poezie gemaakt die in harmonie is met den
staat der mensehen en der wereld zooals de socialisten
dien voorgevoelen en zien, maar hij heeft, gebleven
zij ude de dichter die hij was, willen zingers op de wij s die
de Leer hem voor-floot, en zoo zij n natuurlij k geluid gedie van „Mei" en de
weld aangedaan. Gorter 's kunst
1) Ri. 135.
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„Verzen" , is niet een kunst van deze eeuw of van gene,
van verleden of toekomst, ze is een kunst van alle tijden
en volken en talen, omdat zij de Schoonheid-zelve is. En
Gorter's ongeluk is geweest dat hij dat niet begrepen heeft,
en niet, zich wetend en voelend de dichter bij de gratie
der Schoonheid-alleen, zijn godengeluid heeft willen doen
hooren zooals de Natuur het hem in Naar goedheid en
alien rij kdom geschonken had.
Gorter heeft zichzelf misleid. De man die in dit gedicht staat, is Gorter niet. Gorter is Pan, niet de Pan van
de fabriek en de haven, van de staking en van de vriendschap met edele werklieden, maar •de dansende Pan, de
natuurlij ke Pan, de fluitende, vroolij ke, trotsche, begeerende,
gloeiend-begeerende Pan, met zij n. rooden zomerschen zonnigen kop in de luchten, rillen d, to midden der hitte, van
passie en weelde-begeeren.
En daarom is dit gedicht, waarin Gorter zich vereenzelvigt met den ann atuurlij ken, den menschlievenden., den
edelen Pan zijner marxistische vinding, een abominatie en
een log en.
VIII.
Gorter zal zeggen dat ik, a venals indertij d van Deyssel
deed met de „idealen" die van der Goes belichaamde in
de vertaling van Bellamy's „Jaar 2000", „op klompen ben
„geschreden door de bloembedden zijner meeningen" 1), en
dat ik als een verhard en dom bourgeois niets heb begrepen van de heerlij kheid die hij, Gorter, aanschouwd heeft.
Ik antwoord dat de gevallen hemelsbreed verschillen ; dat
van der Goes bij ons inheemsch heeft trachten to maken
de Neils-verwachtingen der sociaal- democraten in den nitsluitend materieelen zin waarin iedere arbeider 's morgens
bij zij n ontbijt zij n glas sherry en zij n half dozij n oesters zou vinden, en dat dit pare boek met de poezie
niets had to maken : het was alleen leelijk en grof, en het
1) Nieuwe Gids, Jaarg. 1891/2, bl. 365.
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beste dat het gedaan heeft is de sublieme kritiek uitlokken
van van IDeyssel ; maar dat bier, in dit poeem van Gorter,
de kunst is aangerand op de meest gruwelij ke wij ze, dat
pier een dichter en welk een! — zich vergooid en verloopen en zijn Muze onteerd heeft; dat van der Goes was
een wel-verdienstelij k schrij ver, die nogal goede literaire
kritieken gaf en verder zich meestal met de politiek bem.oeide, en zichzelf niet to zeer ongehjk werd Coen hij in
het socialisme grog en de begeerlijke horens-des-overvloeds
uitstalde die hij vermoedde dat later voor alle brave menschen to grijpen zouden hangen. Maar dat her veel meer
en veel hooger belangen op 't spel stonden : pier was een
dichter, die ons in „Mei" en de ,,Verzen" het hoogste en
schoonste gegeven had wat menschen geschonken kan worden, en die nu, met een inderdaad ontzettenden om-zwaai,
zijn kunst en zijn schoonheid liet varen, en zich voegde bij van
der Goes, de wat ouderwetsch geworden horens-des-overvloeds verfraaiend en verdichterlijkend tot „Bege-erte-naarEten-Bloemen" en „Geluks-Bloemen-van-Mooie-Kleeding".
En wat hebben wij to maken met Gorter's „meeningen" ?
Wat ra ikt het ons of hij is bourgeois of sociaal-democraat ?
Van hem hebben we niets meer to vragen, maar ook niets
minder, dan dat hij zij onze dichter, onze groote Ziener
der Schoonheid, de Vormer en Schepper-op-nieuw onzer
Hollandsche taal.
Dat was 4ij, dat kon hij, hij die was en kon zijn
de Gelukkige-alleen, de Verheven-gelukkige, ons met
gezegende hand mededeelend van den overvloed zijns Geinks en zij ns Rij kdoms. En dat hij zich met onbegrij pelij ke
zelfmisleiding en met verloochening van zijn heerlijk verleden, heeft gevoegd bij de menschen-met-een-meening,
bij de brave en menschlievende hervormers van het materieele leven, en dat hij dat deed terwijl hij ons tegelijkertij d toonde dat de oude goden-macht hem nog bezielde,
de macht die gaat buiten en boven het materieele leven,
en die tenslotte het geluk en de kracht is der wereld,
zoo zeker als, naar van Deyssel's woord, de hersens zijn
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dan de buik en het gevoel meer dan het verstand,
dat is zijn schande en zijn verderf.

meer

De gewezen dichter Herman Gorter is nu voortaan
onbezoldigd staats-zanger van de Arbeiderspartij in Nederland. De dichter van „Mei" is de aode geworden van het
nieuw-Homerisch heldenvolk, de arbeidende klasse, door
het „Partijbestuur" aangewezen om to zijn het ontbrekend
element in de nieuwe wereldorde : de dichter der propaganda.
De „nieuwe lente" en het „nieuwe geluid" zijn verstorven,
de winter is gekomen ; de „1 aide Heraut" „in 't blauw-engoud" der nieuwe Hollandsche Dichtkunst is de omroeper
geworden van het marxisme. Komt laten we voor den
dichter van Mei doen
„ . .. . dicht toedeinen
„ De blauwe baldakij nen"
en zijn beeld als dat eens dooden met stille vereering nederzetten in de Ruhmeshalle van het Hollandsch Pantheon,
met de meien om de siapen.

CHARLES SECRTAN
1815-1895.
DOOR

Dr. C. SERRTJRIER.

De Zwitsersche christen-philosoof Secretan 1) speeF
een aanzienlij ke rol in de geschiedenis der negentiendeeeuwsche wij sbegeerte. De schrij ver van: la Philosophie de
la Liberle, le Principe de la Morale, Discours laiques, le Droit
de la .femme en andere werken, verwierf zich ook in het
buitenland roem en telde talrij ke discipels aan de Fransche
en Duitsche hoogescholen. Gedurende een tijdperk waarin
het naturalisme hoogtij vierde, waarin het positivisme nog
alle bekoring van het nieuwe had, waarin een Renan de
almacht der wetenschap verkondigde, stond Secretan vooraan in de gelederen der diepgeloovige protestanten. Hij
was geenszins een aanhanger der verouderde dogmatiek.
Wars van alle eenzij digheid, volgde hij met belangstelling
de nieuwe geestesstroomingen op theologisch en wij sgeerig
gebied. Zijne hooding ten opzichte der moderne richtingen
was zuiver kritisch, nimmer vij andig. Het best karakteriseert men o, i. dezen denker door hem gelij ktij dig een
volgeling der Au f klarung en van het Reveil (in den norm
1) L. Secretan : Charles Secretan, sa vie et aon oeuvre. Lausanne
1912; librairie Payot et Cie.
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waarin dit zich in Zwitserland openbaarde) to noemen.
Eensdeels trok hij to velde tegen het supran aturalisme en
kon hij zich geen geloof voorstellen waarvan de beginselen
tegen de wetten der menschelijke rede indruischten, anderdeels gaf hij zich rekenschap van de al to intellectueele
richting die de moderne theologie ingeslagen had, waardoor zij het gezond verstand to vriend trachtte to houden,
doch het gemoedsleven weinig lafenis bracht. Secretan
vereenigde in zijn persoon den diepzinnigen geleerde, wiens
gedachten het liefst verwijiden in de hooge sferen van het
abstrakte, met den kinderlij k vromen geloovige, voor Wien
godsdienst niet zoozeer bestond in de aanvaarding eener
door het verstand gesanctioneerde theologie, dan wel in
eene sterke, innerlijke overtuiging, eene enthusiaste, naar
het mystieke neigende liefde voor God, waaraan het hem
eene behoefte was voortdurend in zijn leven en in zijne
werken uiting to geven.
Er is veel over Secr^tan en zijn wi j sgeerig stelsel geschreven, maar eene volledige biografie ontbrak totnogtoe.
Een zijner dochters aanvaardde de taak om, met behulp
der talrij ke bronnen die Naar ten dienste stonden, een
overzicht to geven van het leven en streven des Waadtlandschen wij sgeers. Moeielij k was die taak voorzeker. In
de eerste plaats omdat Secretan door zijne veelzijdigheid
en groote werkkracht zich op allerhand gebied bewogen
heeft en in de tweede plaats moet het der schrijfster
dikwijls zwaar gevallen zijn om, waar zij als dochter in
liefdevolle vereering tot den vader opzag, in hare rol van
biograaf met strenge onpartijdigheid op to treden en
schaduw zoowel als licht op Naar beeld aan to brengen.
Dat zij hierin op meesterlij ke wij ze geslaagd is, daarover
zullen hare lezers het zeker alien wel Bens zijn.
Charles Secretan, sa vie et son oeuvre, aldus luidt de
titel van het lij vige en onderhoudend geschreven boekdeel
dat mejuffrouw Louise Secretan, eene zeer gewaardeerde
ieerares in de Fran.sehe literatuur aan de Ecole Vinet to
Lausanne, der nagedachtenis van haren vader gewijd heeft.
Een tweede uitg aaf van dit werk, dat in Zwitsersche en
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Fransche letterkundige kringen met sympathie ontvangen
is, zal weldra het licht zien. De levensbeschrij ving van
den Z witserschen denker, zooals zij ne dochter ons die geeft,
is niet alleen lezenswaard voor hen die zich speciaal voor
de ontwikkeling der wijsbegeerte in de negentiende eeuw
interesseeren, maar heeft bekoring voor een ieder die
belang stelt in Zwitsersche maatschappelijke toestanden
of een kij kje wil nemen in het Waadtlandsche familieleven
nit dien tij d. De groote politieke gebeurtenissen die zich
tusschen 1830-1850 afspeelden vonden hun weerklank in
Zwitserland, alwaar versehillende kantonale revoluties uitbarstten. Eene enthusiaste natuur als die van Charles
Secretan, kon niet anders dan met hartstochtelijke belangstelling den strij d tusschen Kerk en Staat volgen, die in
1845 de Waadtlanders verdeelde en met vreugde begroette
hij de stichting der Vrij e Kerk en der Vrij e Theologische
faculteit (in de volkstaal la mome genaamd) Welke onder
leiding van Alexander Vinet tot stand kwam. In de
heftige twisten tussehen radicalen en liberalen stond hij
aan de zij de der laatstg enoemden en toen de radicalen in
1845 de macht in handen kregen, kostte Secretan's politieke kleur hem zij ne betrekking en werd hij als hoogl.eeraar in de wij sbegeerte, welk ambt hij sedert eenige
jaren aan de Lausaansche academie bekleedde, afg ezet. De
schrij fster schetst de ontwikkelingsgeschiedenis van het
Waadtlandsche kanton en geeft een helder overzicht van
de verschillende tribulation waaraan Zwitserland ten prooi
was en die alle op het leven en de werkzaamheden haars
waders grooten invloed hadden, as: de crisis ten tij de
van den bekenden Sonderbund-krijg, waarin de vereenigde
katholieke kantons de handhavin g hunner kerkelij ke rechten
en de bescherming der Jez uietenorde trachtten of to dwingen. Gedurende Secretan's hoogleeraarschap to Neuchatel
(1850-1866) was hij ooggetuige van de revolutie die in
1856 tot resultant had dat het kanton • van dien naam aan
de heerschappij van de Pruisische kroon onttrokken werd
en onder dezelfde voorwaarden als de overige kantons tot
de Zwitsersche confederatie toetrad. In den Courrier Suisse
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en in de Revue Suisse, twee tij dschriften die hij gedurende
eenigen tijd redigeerde, vindt men de citing zijner politieke
gevoelens.
De Lausaansche wijsgeer was met hart en ziel Waadtlander. Ofschoon hij met ingenomenheid gadesloeg hoe
het nationaliteitsgevoel, dank zij de uitnemende constitutie
van 1848, langzamerhand veld won en het Zwitsersche
yolk, niettegenstaande de verscheidenheid van taal en ras,
zich weer en meer bewust werd van zijne eenheid en van
zijne gemeenschappelijke belangen tegenover het buitenland,
Loch behoorde Secretan niet tot de zoogenaamde centralisten. Het Waadtland, sinds 1803 aan de Bernsche overheid
onttrokken, was tot eene hooge trap van cultuur gekomen
en zijne onafhankelijkheid ten opzichte der Duitsch
sprekende kantons was in de oogen van onzen philosoof
eene eerste levensbehoefte. Hij droomde zelfs van eene
oorspronkelijke Fransch-Zwitsersche letterkunde die eene
zelfstandige plaats zou innemen naast de literarische voortbrengselen der andere linden. Deze wensch leek niet to
stout in den tij d van Alexander Vinet en Juste Olivier,
maar toch werd hij niet verwezenlijkt. De hedendaagsche
Fransch-Zwitsersche letterkunde steekt niet uit boven het
zeer middelmatige en, doet of en toe een buitengewoon
talent zich gelden, dan laat het gaarne door Frankrijk
beslag op zich 1 eggen zooals bij v. met Edouard Rod het
geval is geweest.
Wel zijn de tijden veranderd en Secretan zou weinig
reden tot opgewektheid vinden wanneer hij moist hoe het
heden ten dage in zij n geboortelan d gesteld was. Niet dat
de kantonale rechten van het Waadtland bedreig d worden,
maar het is bezig zijne individualiteit op eene andere wijze
to verliezen. Waar een dertig jaar geleden de hoofdstad
Lausanne een bij uitstek intellectueel centrum was, wordt
het nu weer en weer bevolkt door een internationaal
publiek van hoteliers en rastaquoueres. Vroeger kwamen
de vreemdelingen er voornamelij k om to profiteeren van de
uitstekende inrichtingen voor onderwij s, of wel zij vonden
er een gastvrij toevluchtsoord wanneer zij om politieke of
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godsdienstige redeneii hun vaderlarid moesten verlaten. Nu
trekken eenige handige en begaafde modedoktoren er een
cosmopolitisch publiek van maaglijders peen, die de Palace
en Majestic Hotels vullen, of zich in het reusachtige hotelsanatorium Beau IRivage aan een gestrenge macaroni-kuur
on derwerpen. De ,,vreemdelingen-industrie" florisseert; de
goed georganiseerde verkeersmiddelen moedigen het toerisme
aan en in de straten wordt de eenvoudige burgerij langzarnerhand verdrongen door rijke, iiitheemsche leegloopers
en hunne parasieten. De oude, historische stadsgedeelten
worden afgebroken en vervangen door stijilooze winkelbuurten. Dc college-zalen van de letterkundige, theologische
en juridische faculteiten der, in 1890 van academie tot
nuiversiteit verheven hoogeschool, zijn in erbarmelijken
toestand, maar casino 's en tea-rooms verrijzen als paddesboelen nit den grond. Veel geld komt er mee binnen,
maar de prijzen van woningen en levensmiddelen stijgen
onrustbarend en het grootste deel der Lausaansche bevolking is genoodzaakt haar brood to verdierien als dienaar
der vreemdelingen. Maar... revenons a nos moutons.
Op gernoedelijke wijze - dikwijls met humor schildeit Mej. Secrétan ons het levee van haren held. Eerst
de jeugdjaren gednrende Welke zijn onstuimige geest leiding
vindt bij den ouderen en reel bezadigder Alexander Vinet,
Wiens echtgenoote als eene inoederlijke vriendin den dik
wijis wat al to oproerigen en luidruchtigen Secrétan terecht
weer en, waar het to pas kwam hem onder het oog bracht
dat het niet ganging in eene discussie altijd het hoogste
woord to willen hebben. Ook beschrijft zij het gezin van
den bekenden dichter Juste Olivier en hoe de jongelieden
die bij het begaafde echtpaar aan hiiis kwamen, alien Secrétan inclnis - hun hart verloren aan de bevallige,
ietwat précieuse Madame Olivier. Dan vertelt zij van haars
vaders huwelijk, zijn familieleven, zijn wetenschappelijken
arbeid, zijn professoraat eerst in Lausanne, daarna in
Neuchatel en toen weer in Lausanne, van de vermaardheid
die hem op het eind van zijn leven deelachtig werd, de
bewijzen van hulde en instemming die hem nit het buitenO. E. XIII 1
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land toestroomden, van zijn jubiletim in 1888 en ten slotte
van zijn heengaan, twee dagen nadat hij zijn tachtigsten
verjaardag gevierd had.
Als een rotsachtig eiland in een lachend weer, staat
het hoofdstuk over La Philosophic de la Liberle (Secrétan's
meesterwerk) midden in de biografie en vormt daarin een
zelfstandig geheel. Het is geschreven door een Lausaanschen theoloog : Philippe Bridel. Secretan's dochter heeft
de zware tack niet aangedurfd om, in een kort bestek, een
duidelij k overzicht to geven van zijn wij sgeerig stelsel.
„God is absolute Vrijheid ; de mensch, door God's vrije
schepping sdaad in het leven geroepen, is eveneens vrij en
staat voor de keuze tusschen goed en kwaad,. dock tevens
is hij geroepen zich to onderwerpen aan hetgeen zijn
plichtgevoel hem voorschrij ft" -- dit is de grondtoon van
Secretan's philosofische en religieuse theorieen. Mocht hij
in den loop der jaren dikwijls van inzicht veranderen en
als grij saard twij felen aan veel dat hem in zijn jeugd eene
onomstootelijke waarheid toescheen, tot aan zijn dood is
hij een onvermoeid ij veraar gebleven voor de leer van den
vrij en wil en bleef hij strij den voor eene overtuiging,
zonder welke, in zijne oogen, het level zin noch waarde
weer zou hebben.
Secretan blonk weer uit als schrijver dan als hoogleeraar. Hij beschikte niet over het noodige geduld om
zijne toehoorders
minder dan hij gewend aan het jongleeren met abstracties stap voor stap to leiden door het
doolhof der metaphysica. Dikwijls, wanneer een leerling
hem eene opheldering vroeg, of eene tegenwerping waagde,
antwoordde hij met een woordenvloed en eene stemverheffing, die den meestal reeds schuchteren vrager geheel
van zijn stuk bracht en voor goed den mond snoerde.
Slechts de hoogbegaafden vermochten het den meester to
volgen in zijne uiteenzettingen en nog heden ten dage
heb ik hooren vertellen van studenten die, gedwongen
Secretan's colleges bij to wonen ter verkrijging van het
licenciaat of van den doktersgraad, de volgende verzuchting
slaakten : „het eerste jaar begrij p je er niets van; het
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twee de jaar begrij p je dat je er niets van begrij pt en het
derde jaar begrijp je dat je er nboit iets van zult begrijpen !"
Secretan, zooals zijn beeld nit het boek zijner doehter
naar voren treedt, is het type van den hoogstaanden,
Waadtlandschen intellectueel: rechtschapen, arbeidzaam,
enthusiast, zeer eenvoudig in zijne smaken en leefwijze
hoewel niet ongevoelig voor een goede tafel en een glaasje
fijnen landwijn ietwat autoritair en zelfbewust, dichtery
lijk van gemoed, maar weinig artistiek (Secrétan geeft van
dit laatste o.a. blij k doordat hij zij ne verzen niet d adelij k
na vervaardiging vernietigde !) een hartstoehtelijk vaderlander en bewonderaar van het Zwitserseh natuurschoon.
De Lausaansche philosoof was, in tegenstelling met
het meerendeel der Waadtlanders, een overtuigd feminist
en, in een tij d toen de vrouwenbeweging nog minder dan
thans in de Fransch-Zwitserscb e maatschappij ingang had
gevonden, toonde hij zich voorstander van vrouwenstudie
en vrouwenkiesrecht. In zijn geschrift : Le Droit de la
Femme, zette hij zijne denkbeelden op dit gebied uiteen.
In den dagelijkschen omgang bewees hij den hoogen dunk
dien hij van de intellectualiteit der vrouwen koesterde
voornamelijk hierdoor, dat hij haar gaarne over zijne wijsgeerige theorieen onderhield — vooral wanneer zij aan
een schoone ziel een bevallig uiterlij k paarden.
Secretan was, niettegenstaande zijne kleine eigenaardigheden, een edele figuur. Alle lauwheid of halfheid was
hem vreemd ; wat hij ondernar bracht hij met hart en
ziel ten uitvoer. Nooit streefde hij naar eigen roem of
voordeel, maar alleen naar datgene wat zijn vaderland of
der wetenschap ten goede kwam. Hij heeft van zijn leven
het schonste gemaakt wat er van to waken was. Zijn
arbeidsveld was uitgebreid; zijne biografie getuigt hoe
zijne w erkzaamheden dikwij is op zeer uiteenloopend gebied
lagers, maar eenheid was er in zijn streven om steeds zichzelf gelijk to blijven en nooit eene daad to volbrengen die
met de stem van zijn geweten in botsing komen kon.
Jarenlang heeft mej. Secretan gearbeid om de noodige
gegevens to verzamelen voor hare biografie. Talrijk zijn
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de uren die zij doorbracht, snuffelende in de familie-archieven en in haars vadeis uitgebreide correspondentie en
nagelaten papieren. Zij moest hare aandacht schenken tot
aan de kleinste bizonderheden die licht konden werpen op
het leven en denken van den wij sgeer. Wel moet het
vertrouwen der dochter groot zijn geweest, die aldus durfde
doordringen in het intieme leven van Karen varier en wel
moet zij zeker geweest zijn Been duistere bladzijde to ontdekken in het levensboek dat zij opensloeg, niets dat eene
smet kon werpen op eene nagedachtenis die zij vereerde.
Groot was b aar vertrouwen en even groot hare belooning.
Met voldoening kan zij op de volbrachte taak terugzien
en wij behoeven slechts een blik to slaan in deze met
liefdevolle hand geschreven biografie, om overtuigd to zijn
dat Charles Secretan den toets glansrijk heeft doorstaan..
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Zonder vrij heid Been kunst, maar de vrij heid der kunst
is nog een dwangbuis bij de vrijheid die kritiek noodig
heeft. En zoo zeldern verovert op het kunstwerk, op den
smaak van het publiek, op zichzelve.
Geen kunstwerk Loch ontstaat zonder kritiek. Want
zoodra de geest over den kunstenaar vaardig wordt, zoodra
hij het leven ziet, hoort, tact, waaraan zijn verbeeldende
kunst gestalte gaat geven, is tegelijk over hem vaardig
geworden de kritiek, de geest der onderseheiding, die keurt,
kiest, afwij st, oproept en aanvaardt. En heeft het to
beer den leven zij n eerste gestalte met behulp der kritiek
gekregen, dan neemt zelfs de kritiek de leiding en vervormt, kapt af, voegt bij en vervolmaakt totdat het leven
zij n definitieve gestalte heeft gekregen in het kunstwerk.
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Doch dan in het licht getreden, heeft het kunstwerk de
neiging de kritiek to verloochenen, of een andere rol toe
to bedeelen. Voelt het zich sterk, dan moet de kritiek er
reclame voor waken, zwak, dan mag de kritiek het catalogiseeren, maar weer niet. Daartegenover eischt de kritiek
Naar onbelemmerde vrijheid. Zij weet : zonder haar kon
het kunstwerk niet ontstaan, zonder haar zal het niet
voortbestaan.
Nog moeilij ker verovert de kritiek haar vrijheidop
den smaak van het publiek. Pit eigenzinnige, bedorven
kind is dol op kritiek, als op Sint Nicolaas. Rekent dus
op „den koek" van den goeden heilige, terwijl het buurmannetj e lekker de beruchte „gart" krij gt. Het publiek
heeft namelij k veel smaak in zoeten koek en nog weer
buurmannetjes, Wien de mantel niet genoeg kan uitgeveegd
worden. Het een zoowel als het ander verwacht het van
de kritiek, en terdege. Die verwachting negeeren is daarom voor de kritiek zoo moeilij k, omdat zij die verwekt
heeft. Want zij proeft vbbr en suggereerde als zoet, wat
het kind eerst bitter vond. Als het kind or nu smaak in
heeft gekregen, gaat het dan aan zij n lekkernij to ontnemen P
Want zij oordeelt, en als het kind nu op haar autoriteit het buurmannetje als verkeerd speelkameraadje ging
mij den, mag zij het dan weer in zijn vriendschap aanbevelen ? Toch kan de kritiek dit sours moeten doen. Niet
nit wispelturigheid of betweterij, maar nit plicht. Zij maakt
nu eenmaal mode, om ze to broken. Zij suggereert het kind
Naar smaak, om, als het kind persoonlijken smaak heeft
gekregen en daarmede den Karen afwij st, zich daarover to
verblij den. Ja, zij verlangt zelfs naar dit oogenblik. Want
in theorie weet ze dat de kindersmaak de zuiverste is,
maar de praktijk leert haar telkens dat die kin dersmaak
zoo ongeloo$ijk bedorven kan zijn. En dus moot zij Naar
vrijheid wel handhaven, en Naar smaak aan het publiek
opleggen, hoewel zich zeer good bewust, dat „warm", zooals
vader Camphuysen zingt : „alle menschen wij s", het geval
zou omkeeren en het publiek Naar zij n smaak zou kunnen
en moeten opleggen.
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Het moeilijkst echter verovert zij Naar vrijheid op zich
zelve. Zij toch is de geest der onderscheiding, ja, de onderscheiding zelve. Dit brengt allerlei gevaren mee. Yooreerst
dit, dat zij alles ke pt, hehalve zelfkenriis; alles beoordeelt,
behalve eigeri oordeel. Kritieklooze kritiek is luimig, partijdig, vastgenageld aan Naar hopelooze verwatenheid. Ecu
tweede gevaar is dat zij zweert bij de kritiek om kritiek.
Dat zij meent: de kunst is kort, de kritiek arig; de kunstwerken verschijnen en verdwijnen, de kritiek blijft. Dan
speelt zij, de dienstmaagd, de chatelaine in het hooge huis
der kunst, en tracht prestige to krijgen door het afsnauwen
der eigenlijke bewoners en door het in den adeistand verheffen van Naar mede-dienstboden. Anarchistische, afbrekende
kritiek, die alleen averechts bewondert, heeft de vrijheid
van eezl oester. Om nog een gevaar to noemen: hoe licht
laat ze zich leiden door de vrienden, wier vertrouwen haar
VOrfl1de en vereert. Die rekenen op Naar en terecht, want
zij lever nit dezelfde visie, die is het samentreffen van
subject cii object, die is persoonlijkheid. Doch al blijft de
persoonlijkheid in hoofdzaak dezelfde, zij ontplooit zich
uit onbewusten achtergrond, groeit op nit donkeren bodem.
Leven uit dezelfde visie eischt dus volkomen vrijheid, daar
subjecten en objecten nooit geheel dezelfde blijven. Kritiek
leeft voor vriendschap-sluiten, en vreest niets zoozeer als
de zoete tirannie der vriendschap. Zij vooral heeft to
bidden om het dagelijksch brood der vrijheid.
De .Jordaam is ongetwijfeld het rijpste van Querido's
werken. Zonder aarzeling daar neergezet, en onwedersprekelijk als het leven. Het pakt dadelijk, laat niet los,
en als men de laatste, de vier honderd acht en vijftigste
bladzijde, heeft gelezen, b1jft het ons vasthouden. Eon
sterk werk, van ccii groot kunstenaar, daaraan valt niet
to twijfelen. Werk van een groot kunstenaar - ook groote
kunst? Do schrijver heeft het zoo gestempeld. Het titelblad noemt Dc Jordaan zoowel Amsterdamsch Epos als
Roman. Terwiji hot goon van beide is. 'n Epos is nu eonmaal eon heldenzang, waarin zooal geen mythische personen
dan toch roernruchtige gebeurtenissen ten tooneole wordon
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gevoerd, jets waaraan eon realistisch-romantisch prozaverhaal over Jordaners eenvoudig niet denkt. 'n Roman is
nu eenmaal een uitvoerig, in zichzelf afgesloten en afgerond, door karakterteekening gestileerd verhaal van menschelijke lotgeva.11en, waarvan begin en einde voor onze navoelende verbeelding kloppen, terwij1 doze los-aaneengeregen, fel-kleurige Jordaan-schetsen noch eon noodwendig
begin noch eon noodwendig einde hebben.
Intussehen noodwendig of niet, het begin: de beschrij ving van die nachtelij ke aalniarkt is hooge kunst, rembrandtiek van visie, naakt-realistisch van uitwerking, en
deze twee zoo innig saamgesmolten in eon zwoelen stijl,
waardoor voortdurend de eehtste volkshumor knettert als
eon vroolijk klappende zweep, dat men goon profeet behoeft to zijn om to zegg en dat di.t stukj e literatuur zal
blijvon leven.
En noodwendig of niet, het slot: de figuur van Neel
Burk, de gepersonifieerde volkshumor, die Naar pasgeborene
zelve wil zogen, al dreigt do dokter Naar met bli p dworden,
die vertrapte en volhardend-dappere Neel Burk, nit het
nerinkje in de Willemstraat, is heroisch.
Laat ook die geheele Jordaan-teekening, waarvan een
vierde wordt ingenomen door eon kleurrijke schets van
den Hartjesdag, die niet noodwendig in het leader past,
Been roman zijn, het geheel rammelt toch niet, en ieder
die oogen heeft om to zien kij kt zijn oogen nit aan dien
straatdarns van Mooien Karel voor het draaiorgel op Hartjesdag. Men moge ook telkens willen weig eren kennis tc maken
met die uitgezochte bende drinkende en vloekende benedenmen schen, wier Jordaan-bargoensch, trots verklarende woordenlijst, vaak zuiver hottentotsch blijft, ziet men ze eenmaal
met hun teekenende spotnamen, hoort men even hun ong•ezouten volkshumor, die phosphoriseert boven den modder
hunner misere — weg zijn alle bezwaren en men gevoelt :
de kennismaking is eon onvergeetlij ke.
Men staat voor geniaal werk -- en Fen genie wordt
niet geraakt door foutj es, waarover een burgerlij ke ziel zich
den pals zou broken.
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Fouljes zijn: koddigheden als het gothiek noernen van
den Westertoron; onnauwkeurigheden van compositie als in
het vijfde hoofdstuk, waar de sch4jver ons met Mooien
Karel brengt in do Wijde Gang, en vergeet to vertelleii
waar Mooie Karol blijft (bl. 214-238); onduidelijkheden
van stiji als waar do stilte van het IJ, gedurende de nachtelijke aalniarkt, wordt genoeind: ,,stilte, omsjacherd van
rnenschen-gekrijsch" (bl. 8), waar, denk ik, bedoeld is:
,,stilfe, omkrjscht van menschen-gesjagger."
Foutjes echter die men ongaarne in een herdruk zou
zion woggestreken, omdat ze als teekenende revers' van
Querido's talent uitnemend kurinen dienen niet om dit
talent to verkeinen, want daarvoor zijn ze niet gewichtig
genoeg, maar om visie en werkwijze van dit groote talent
eenigszins to benaderen. Waarbij we dan dankbaar gebruik
maken van 's schrijvers oiigeveer gelijktijdig versehenen
bundel essays: ArbeiiL
IJit liet eerste foutje dan zien we hoezeer dit realisme
innig vorbondon is met do verbeelding, die idealisme meebrengt; in het tweede nit welken moederbodem deze verbeelding opsehiet; in hot derde welken invloed dit heeft
op den stijl.
Dc mode van hot democratisehe realisme heeft uitgediend. Hot goode ervan was niet nieuw, en het nieuwe
ervan niet goed. Reeds Vondel toch had in zjn nu nog
gloed-nieuwe Aenleiclinqe gezegd: „Elk ding wiT met zijn
eige maniere van spreoken uitgobeeld worden. Aldus geeft
eon kunstigh schildor elk ding zijn eigen verf. Wie de
natuur allernaest volg ht, die is do rechte Apelles."
Hot nieuwe ervan, do vervanging van den persoonlijken goest door do onpersoonlijke camera, is even
verouderd als hot materialisme, wat doze werkmethode
eischte. Hot onmisbare realisme brengt, mits zuiver gohouden, ten langen leste altijd weer het aristocratisch
ideaal to voorschijn. Omdat, zooals ik reeds schreef in
mijn linpressionisme (0. E. 1902 bl. 499) ,,dit realisme
hot ideaal niet doodt, maar er op steunt.... en do hoerlijkheid laat zion die immanent is ook in do ordinaire
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dingen.... Omdat, als (de schrij ver) de dingen gaat
uitbeelden, hij dan niet alleen weergevend maar ook
scheppend werkt, creeerend evenzoo goed als reproduceerend". Dit blij kt nu uit Querido's Jordaan. Realisme,
zeker, de dingen, de znenschen uitgebeeld met huu „eige
maniere van spreeken". En wel in een dialect, vol boeventaal-termen, zoodat de lectuur inspanning kost. Op zichzelf
geen bezwaar, want kunst is wel wat in spanning Waard.
'n Dialect, bij dit onderwerp zoo onmisbaar, dat ik me
afvraag of de schrijver het nog niet meer had moeten gebruiken, en ook niet de gedachten zijner menschen ons in
het Jordaansch had moeten geven, in plaats van, gelijk
nu, meestal in het Queridoosch. Maar dit realisme raakt
telkens aan het ideale. Daarom staat Dc Jordaan zoo boven
zijn MMenschenwee. Want daarin geeft hij alleen la bete
humaine en daarnaast idealistische natuurschilderingen b.v.
van biddende pereboompjes. Terwijl in De Jordaan het
idealisme niet naast het realisme staat, maar er in zit, er
nit opbloeit. Nu is echter het ideaal niet to photografeeren
of met notitieboekje to benaderen. Want het ideaal
wortelt in het ongeziene, en blij ft, openbaar geworden,
vrucht van een verborgenheid. Waarheen geen exacte
waarneming, alleen verbeelding den weg weet. Daarom is
de figuur van Neel Burk zoo mooi geworden. Haar pittig
gekakel met de klanten van Naar nerinkje was to noteeren,
niet de atmosfeer waarin zij leeft ; wel Naar rake reparties
en vloekenden humor, niet Naar moederliefde, waardoor zij,
zonder een woord, zich wil opofferen voor Naar kind, voor
haar kinderen vraagt vroomheid, onkerksche, met bijgeloof
vermengde vroomheid, maar even echt als Naar Witte, gesteven jak. Dit kan alleen de verbeelding benaderen. Betzelfde geldt voor haar man, Stij n Burk. Zij n gezwoeg, zijn
dronkenschap en vechtbuien zijn to noteeren, niet zijn
weemoed en berouw in stille buien. Hiervan doet alleen
de verbeelding bescheid.
Veel weer dan men, naar mij schijnt, vermoedt, heeft
de verbeelding Querido's Jordaan geschreven, en dit vermindert niet maar vervolledigt het feit dat hij zeker vele
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irnpressioriistische stndiën rnaakte vóór hij zijn verbeelding
den teugel vierde.
'n Typisch trekje is mij nu daarvan de Westertoren
met ,,zijn gothisehe lijnkanten" (bl. 322); beter b y . dan dat
,,schudden aan 'n vollen kerseboom" (bl. 193), die gewoonlijk geplukt wordt. Foutj es, maar snoezige, omdat ze zoo
duidelijk laten zien, dat de verbeelding de waarneming
over het hoofd ziet, wat geniaal kan zijn. Zooals uit het
eerste blijkt. Dit Loch staat in het hoofdstuk, dat den
Ilartjesdag beschrijft. En hier toont Querido den sleutel
to hebben van de straat. Dit enorme hoofdstuk van 'n
honderd-twintig bladzij den ontrolt een grootsch tafereel
van den vo1ksfeestdag in het midden van een snikheeten
Augustus. 'n Geweldige wemeling van kleuren en kianken
op de markten, straten, grachtjes; 'n steeds aanzwellend
feestgedrriisch van ' II onmerkbaar aangroeiende menigte, al
rumoeligel en teugelloozer pretmakend op de versierde
straten en de daarbij behoorende kroegen, tot eindelijk het
bengaalsche licht deze uitbundig-daverende, algemeene
dronkenschap omtoovert tot een helsch visioen. Al dit
blind- en doofmakende, en daarom voor stilte-schuwende
inenschen zoo aanlokkelijke gewoel en gedaver van de
straat, Querido heeft er den sleutel van. Everials de toren
den sleutel heeft van de straat. Want die toren beheerscht
de straat, zoodat men op de markt, het grachtje, de slop
zich onwillekeurig oriënteert aan den toren, den altijdomhoogstrevenden, en ons thuisbrengenden toren. Daarom
is het voortreffelijk dat nit dit grootsche straattafereel her
telkens de toren oprijst, en is het, hoewel in het bizonder
foutief, in het algemeen prachtig dat hij gothisch wordt
gezien, omdat de gothiek dit omhoogstreven symboliseert.
Hier blijkt dat ook hot zuiverst-gedocumenteerde realisme,
zonder verbeelding weergegeven, dood blijft, gelijk van een
objectief kunstwerk de kunstenaar hot belangrijkst blijft.
Nu zegt Querido dit ook in zijn Arbeid, aan hot slot,
waar hij karakteristIeken gevend van George Eliot, Sainte
Beuve en Maupassant, de eerste verfoeit: ,,Mary Evans
is altijd een plattelands-vrouw gebleven" (bl. 150), Sainte-
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Beuve beIroniseert : „plooibaar als de parapluie waar zonder
deze onbestendige nooit gezien is" (bi. 156), en Maupassant verheerlijkt tegen zijn critici, die hem een objectief
realist noemden :
„Daarom is llet allerdolst to beweren dat hij alleen gaf
wat hij zag. Zoo jets is niet, nooit to zien, kan dus nimmer
nabootsing, photographie der werkelijkheid zijn. Er is getast
naar de diepste innerlijkheid der burgerzielen en dat kan
alleen door analogie en analyse van een inwendig levee, voor
niemand zichtbaar.... En objectieve menschenkennis is een
gruwelijk onding" (bl. 201/3).
Dit laatste is uitnemend, en we willen hopen, dat
waar in dit tij dschrift hierop reeds zoo herhaaldelij k word
gewezen, dit nu algemeen zal aangenomen worden, nu de
populaire Querido het zegt.
Het bovengenoemde tweede foutj e wij st ons op den
moederbodem, waaruit deze verbeelding voedsel ontvangt.
Het vas dat de schrij ver Mooien Karel de Wijde Gang laat
ingaan en hem daar plots uit het oog verliest, zoodat
wij hem tevergeefs terugzoeken. Die Wijde Gang.. „nergens werd er bloediger en schenniger en wraakgieriger
gevochten dan in dezen duisteren straatdarm, terwijl de
verbeestelij king er rondtierde in vreeslooze onbewustheid"
(bi. 213), zooals een zinnetje zegt, den van de honderd, en
een tam onder de heftige.. die Wijde Gang, daarvoor vergeet de schri jver alles. vooreerst het ook de Wijde Gangbe wonende „groepje fatsoenlijke klein-burger-families ", die
daar „hadden hun broodj e en bleven van een nukk.elooze
rustigheid" (bl. 213/4). Of liever hij vergeet ze niet, maar
negeert ze; vermeldt ze alleen als minderwaardig kunstmateriaal. Negeert ze voor Mooien Karel, den man van
Hartjesdag, als torenhoog uitstekend boven alle anderen,
Wien, ofschoon ze bijkomstig zijn, hot epitheton ornans :
„echte Jordan er" evenmin wordt onthouden. Hoe kan de
schrijver dan hem uit het oog verliezen ? Omdat die Wijde
Gang hem belangrij ker is dan zelfs Mooie Karel. Want
„uit den schemer van de Wijde Gang doken tronies op
en waggelden even voar, zooals ze nergens anders in den
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J ordaan gezien werden. Afstootelij k-wreede gezichten, met
de verzwegen misdaad in de gemeene oogen" (bl. 213). Eu
dit is het materiaal, waaruit hij zijn kunstkleinoodiën
vormt, dit zijn de parelen van groote waarde, waarvoor hij
alle andere schatten veil heeft, zelfs Mooien Karel. En
daarom is dit conceptie-foutje een prachtige heenwijzing
naar de bewondering, naar de liefde waaruit deze kunst is
gecon eipieerd.
Hier raken we het hart van deze kunst - en dat
hart sehijnt me ziek.
Ret hart van deze knnst; het is niet weinig dat we
dit ZOO dicht kunnen benaderen. Want er is zooveel
hartelooze kunst, leverilooze. Deze daaren±egen leeft, en
vindt daarom zooveel bewondering, niet om haar techniek.
Want er is altijd tekort aan leven, vooral in onze drukke
dagen van bijna-volrnaakte levenstechniek. En deze wereld
leeft, omdat de schrijver er zich zóó ingeleefd heeft, dat
hij bereikte vat van Deyssel noemt: ,,de groote zienswijze,
die van het leven en de wereld to zien als zijnde iets
schoons" (Frank IRozelaar bi. 274).
Den acrd nu dier schoonheid verklaart Querido in de
essay Grirnineele psychologie en rornankunst, waarmee de
bundel Arbeid opent. Ret eerste der negen hoofdstukken
dezer zeer nitvoerige essay is getiteld: Mystische aartvoeling
van de 'misdaad. Daarin is dan ook telkens sprake van
,,de levens-mystiek der misdaden-wereld", van ,,de bizondere
mystiek van het misdadigers-leven" van ,,het wreed demonisnie en den mystischen acrd van alle opgevoerde menschhartstochten" (bl. 10, 19, 26).
Dadelijk verklaart de essay deze voorliefde voor de
misdaden-wereld, aldus:
„Joist bet indringen in een wereld van verwilderde
inenschelijkheid ea daardóór ontketende hartstoehten, schept
in de kunstenaarsziel een wondervreemd, maar wonderschoon
gewaaiwordingsleven" (hl. 3).
Dit wordt de stelling, hier van alle kanten toegelicht,
en geIllustreerd nit de wereldliteratuur. Daaruit volgt:
,,alleen scheppenden kunstenaars is het gegeven het inyste-
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rieus-demonische der misdaden-wereld in zijn geheel to
overzien" (bi. 72), zoodat de romansehrijvers weinig of
niets to leeren hebben van de crimineele psychologie, maar
de psychologen bij de romanschrijvers ter schole moeten
gaan. Want:
„door alle gruweldaden klinkt een smartelijke ondertoon
van menschelijken jammer. Uit deze smart j uist rijst ooze
verbeelding en de tragiek der hoogste bewustwording brengt
een ontzag'lijke ruimte áán tussehen daad en omgeving. In
alles komt wij kende perspectief. En nooit is ooze levensvisie zuiverder en heviger, door innerlijken angst aangeklaard
tot een soort somnambulistisehe helderheid, dan j uist in de
urea waarop wij den moord op onze medemenschen vernemen"
(bi. 79).
Welnu deze mi.sdaden-mystiek, waar de Verbeelding
in hoogste bewustwording de zuiverste levens-visie zal ontvangen, schijnt mij door en door ziekelijk. Een uitlooper
van het Rousseau-relletje, dat na overal tevergeefs den
natuur-mensch to hebben gezocht, hem nu meent gespeurd
to hebben in den ex-homme van Gorki, den onmaatschappelij ken mensch van de ongebreidelde instincten.
Ongezond is de belangstelling van dagbladcorrespondenten in autobandieten, ongezond is het zich vermeien in
mooie misdaden, omdat men zoo heerlijk kan griezelen bij
die beklagenswaardige ontredderden, maar het ziekelijkste
is de kunst die in deze zgn. mystiek Naar moederbodem
zoekt.
Schij nbaar heeft de schrij ver van De Jordaan dit ziekelijke nit zijn kunst verre gehouden. Met prachtige psychologie is ons in Stij n Burk zoo'n misdadiger-in-aanleg geteekend. Eon schuwe natuur, eer een slaapkop en suflerd
dan een geniale, een geweldig worker voor z'n gezin en
in goede buien een teer vader voor de kinderen, maar als
de drank in hem komt eon woest vechter, eon krankzinnige, eon wreede smij ter, moordenaar op het kantj e.
Nu zijn we dankbaar, dat de schrijver, ontrouw geworden
aan zijn eigen stelling van Arbeid (bi. 79), ons den moord
spaart, en , Stij n wel in wreeden dronkemanswaanzin zijn
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zwangere vrouw Neel voor den buik trapt, rnaar niet vermoordt. Maar dat het gruweistuk zoo goed afloopt
is toeval, Been onvermijdelijkheid. En dat aan dit
Coeval het bevredigend slot haugt, waarin we het
heroIsche van Neel en het innig-menschelijke van Stijn
Burk bewonderen, is zwak, is onzuiver. We voelen
dit als onbewuste true. Moet de schrijver ons brengen
in de wereld der misdaad, dan mag die misdaad niet toevallig uitloopen op de zuiverste deugdzaamheid. Geweten
en gevoel van iederen meusch vragen straf voor misdaad
- de schrijver wil geen straf; alles komt terecht. DaardOor missen we in dit boek vol prachtige onderdeelen de
hoogere gerechtigheid, die het zou gemaakt hebben tot een
prachtig geheel. Zooals bij Stijn is het bij Mooien Karel
en bij al deze min of weer ontredderden: ze vieren hun
woeste hartstochten; we weten, dat moet misloopen; maar
het marcheert best; de schrijver weet door fijngeteekende
kindertafereeltjes, door echten volkshumor en ongedaclitgoeden afloop een rose licht to werpen over het verschrikkelijke van dit door drank en wellust ontwrichte leven.
Pat rose licht is zijn mystieke verheerlijking van de mis
daad, en die mystiek is in de hoogste mate ziekelijk.
Nu zal ik ntij wel wachten to beweren dat kiinstenaars
de mystiek aan theologen moeten overlaten. Integendeel.
Onze jongste moraal erkent onomwonden: ,,de poëzie erkent
(het verborgen zieleleven) vroeger en sterker dan het denken.. de wetenschap kan deze verschijnselen nooit volkomeri machtig worden" (Prof. P. D. Chantepie de la
Saussaye. Het Ghristelijk Leven 11910 bi. 60).
Evenmin verwerp ik deze misdadigers-belangstelling
als ziekelijk uit een even-ongezonde dweperij met voorbeeldige menschen, als alleen kunst-uitbeelding waardig.
O neen, alle groote kunst kent het demonische der hartstochten en schroomt niet den duivel bij zijn naam to noemen.
Het is zielig dit to bewonderen in Dante, Shakespeare,
ij
Goethe, den Bbel,
en dit to veroordeelen in een kunste
naar van dezen tijd; het is zielig en daarom heel gewoon.
Neen, ik verwerp deze misdadigers-mystiek, omdat zij als

96

NIEUWE BOEKEN.

uitsluitende inspiratie-bron de kunst vertroebelt. Na Dc
Jordaan gelezen to hebben, ken ik den Jordaan Loch niet.
Want evenals de schrijver weet ik, zonder dien ooit bezocht
to hebben, dat er in dien door hem beschreven daverenden
Jordaan ook „stillen in den laude" zijn, geregelde werkers,
die hun hartstochten temmen, en dat die stille Jordaners
het licht ep het zout zijn van hun omgeving. En omdat
de schrijver hen mij onthoudt, en alleen Weet van onbelangrijke normale menschen, en onder de als vronien bekenden geen enkelen oprechte tegenkomt, vermoedelijk omdat
hij zoo dweept met zijn misdaden-mystiek, daarom is deze
mij ziekelijk. Want Dante en alle grooten, die ons het
demonische van de misdaad teekenden, handhaafden daartegenover de normale gerechtigheid, en bleven zoo voeling
houden met de zuivere mystiek. En dit deden zij niet
voor de afwisseling, om wat blij de kleuren to brengen op
hun donkere tafereelen, maar omdat zij het normale niet
konden missen. Had het normale leven niet bestaan, zij
zouden het gemaakt hebben. Een waarachtig kunstenaar
raakt nooit aan de normen des levens. Al was het alleen
maar hierom, omdat nit het conflict met de normen de
de meeste tragiek des levens ontspringt.
Dus niet het teekenen van misdaad en ellende is verwerpelij k, en dat is ook nooit zoo gevoeld. Zelfs midden
in de dagen van het zelfgenoegzame, optimistische liberalisme
vond Potgieter dat het niet „beneden onze schrijvers, beneden
onze dichters vooral" Was „diep door to dringen in de
ellende van het yolk." (Sehetsen en Verhalen, Salmagundi
(blz. 97)).
Altij d hebben de diepere geesten het demonische van
de misdaad en hare verschrikkelij ke gevolgen gepeild ;.
ook de Bij bel is er vol van; maar het demonische alleen
is als negatief, als openbaring van „den Geist, der stets
verneint" (Faust), niet op zichzelf to behandelen, ook niet
als aesthetisch motief. Daarom past den kunstenaar, niet
als prediker, maar als aestheticus, eerbied voor het positieve. Naarmate hij zich verdiept in de psychologie van
de misdaad, moet hij zoeken to benaderen de psychologies
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van de deugd. Ret eerste zal hem eerder gelukken dan
het laatste; Faust I is aesthetisch bevredigender dan Faust
II; toch ontslaat Goethe zich niet van de tack tegenover het negatieve het positieve to fundeeren. Terwijl
Dante's Inferno daarom bevredigt omdat de mensch trots z'n
zoo begrij pelij ke misdaad buigt voor de gerechtigheid. Ook
in De Jordaan komt dit positieve, maar als toeval ; uit de
lucht vallend, niet onvermij deli] k opgroeiend nit dit geteekende leven. Wat niet anders kan, omdat deze kunst met
hart en verbeelding to eenzijdig leeft in de misdadenmystiek.
Dit voelt men ten slotte aan den stijl. Querido's stijl
is die van een geweldig visioenair, dock die zich vermeit
in de nachtzij de des levens. Tafereelen als de nachtelij ke
aalmarkt, Stijn's roeitocht bij nacht op het IJ, de Hartjesdag
en Stijn's dronkemans-waanzin vragen als om dezen stijl.
Die nachtzijde des levens, zoo mysterieus, onmetelijk maar
benauwend, doznker maar vol gespook van schamplichten,
geweldig grootsch maar alles-vervagend, niets openbarend
rnaar alley latend gevoelen, het gevoel opzwepend tot
bovenmenschelijk begrijpen, zij, de donker-levende, is de
moederbodem van dezen stijl. Daarom is deze stijl zoo
populair. Want het mysterie teistert ons. Hoe ver ligt de
tijd achter ons dat die goede Borger, professor en populair
dichter, schreef zijn disputatio de mysticismo (1819), waarin
hij zelfgenoegzaam die geheele ziekelijke mystiek afwees,
als strij dende met den eenpa-rigen en zichzelven steeds gelij ken
card, leer en leerwijs van Jezus Christus (1821), door hem in
een andere verhandeling gekenschetst. De mensch kan
nu eenmaal niet zonder mysterie. En nu hij tegenwoordig
het mysterie van de dagzijde des levens, dat der religie,
heeft verworpen, moet hij zich wel werpen op dat der
nachtzij de des levens, op de misdaden-mystiek, de mystiek
van het demonische. En daarbij past deze stijl volkomen,
vermoedelijk steunend op het Oostersch temperament van
den schrij ver.
Daarom vinden we die: „stilte, omsjacherd van menschen-gekrij sch" wel niet logisch, maar wie verwacht van
0. E, XIII 1

7
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een visioenair logics? Wie zijn levensvisie aanvaardt, zal
zeker klagen over geaffecteerde vaagheid, onklaarheid,
overladenheid, hij mag er niet to lang bij stilstaan, als bij
foutjes, eigenaardigheden, die het genre meebrengen. Wien
echter dit zwelgen in misdaden-mystiek een de kunst verweekelij kende, ziekelij ke inspiratie-bron blij ft, zal dit telkens
moeten proeven in dezen drukken, zwoelen, dronkenmakenden stijl. Hem kan de geweldige pathos van dezen
stijl nooit sympathiek worden, omdat hij bij Stijl meer aan
stilte, aan levende stilte, denkt, dan aan gestileerde drukte.
Querido is ong etwij feld een groot kunstenaar, en Do
Jordaan het tot nog toe beste van zijn omvangrijk oeuvre.
Maar mij schij n hij to zeer behept met de ziekelij ke
mode-visie van dezen tij d om nu reeds to zijn een kunstenaar voor alle tijden.
En in hetzelfde gele omslagj e als De Jordaan, door
dezelfde uitgeefster op dezelfde wijze verzorgd en met hetzelfde Ter Bespre king ons toegezonden, ligt voor me Do
Vroemdo Heerschers, Eon verhaal van de Italiaansche Meren
door C. en M. Scharten Antink. Hoe geheel anders intusschen dan De Jordaan! Toch mooi, heel mooi, en enkel
mooi. Ik herinner me dezen indruk nog heel goed van
mij n eerste lectuur. Want eerst zou een ander onzer het
bespreken, maar voor het hem to zenden, ging ik er even
in neuzen; en dit werd lezen van a tot z, en met genoegen,
met groot genoegen. Toch was dat geen lezen zooals den
bespreker betaamt, lezen nooit zonder papier en potlood,
lezen, dat wordt herlezen, proeven van de zinnen zooals
men wijn proeft, ruiken van de atmosfeer zooals men een
zomermorgen ruikt in zijn tuin. Doch nu ik dit gedaan
heb, blijft dezelfde indruk : mooi, heel mooi, enkel-mooi.
Men zou dien betweter wel eens willen zien, die hiertegen
nu bezwaar heeft.
Vooreerst, wat is het goed geschreven ! Heeft Potgieter het niet gezegd dat men aan het juiste detail den
raskunstenaar herkent ? Welnu, dan zijn deze kunstenaars
van het zuiverste ras. Want ik herinner me g een boek
waar het detail zoo altij d-ineens land en lieden, hier dor-
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pen om de Italiaansche meren met de oorspronkelijke en
de toegestroomde vreemde bevolking, teekent als De Vreemde
Jleerschers. Dat een Maartmiddag daar „ijl-warm" is en de
kerkklok is dat landschap niet ondenkbaar zonder kerkklok ? Klepelt daar niet zoo 'n dikwijls mager, schriel klokje
onafgebroken, nu van hier, dan van daar ? op eens
„zwijgt met een luideren slag" (bi. 6/7), deze schrijvers weten
dit zoo zeker en zeggen het zoo juist, dat we ons bewust
worden door hun oogen dit land voortreffelijk to zien,
beter wellicht dan door onze eigene. Deze prachtige detailteekening blij ft door het geheele boek, en nit de tallooze
geef ik deze enkele staaltjes nit het midden en einde :
„Des winters had alles de rustige rosheid van bladerloos
hoot (bl. 183) ..de hongerig gapende soepborden stonden al
op tafel (bl. 335) ..aandachtig toefden zij bij een hagedis,
die teeder-kloppend zat to leven op een heeten zonnemuur,
dan eensklaps in snelle bochten wegschoot" (bl. 352).
Ten tweede : wat is het uitstekend geconcipieerd ! In
het begin zien we Anselmo Muzzo, die indertij d in Amerika
het geld verdiende waarvan hij thuisgekomen zijn huishouden opzette, en in het slothoofdstuk zien we hem weer
naar Amerika de toevlucht zoeken. Terwijl hij, nog eerst
de treintreden opstappend, al vooruit het heimwee voelt aandreigen dat hem, eenmaal in Amerika gekomen, weer zal
terugdrij ven naar zijn geboortedorp, hoog op de heuvelhelling aan het weer. En tusschen dit begin en einde de
geheele tragedie der Mezzo's, de trotsche patrieiers van
het bergdorpje, maar verlokt door het luchtiger leven in
Amerika, opzij gedrongen door de vreemde indringers, Duitschers en Z witsersche hoteliers, en langzamerhand verschrompelend, indrogend als een nog maar op z'n schors levende
oude eik. Dan tegenover de Mezzo's de inheemsche met
hen naar de dorpsheerschappij diugende Taddei's, en naast
hen landgenooten als de blinde Banfi die met hen samenzweert tegen de vreemde indringers, of als de professore
Jacchini die met de vreemden complotteert tegen hen, of
onzij diger typen als hun pastoor Don Besono of die van
het naburige dorp Don Michele. En al die gestalten uit-
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stekend geteekend, geetst, zoodat we ze zien en innerlijk
begrijpen, zoo goed elk der zoo uiteenloopende Muzzo's
als de philosofeerende manke Duitscher, die met zijn zonnebaden en gepreek over een gezonde natuurleefwij ze de
streek onveilig maakt. Telkens bovendien al die personen
in zulk volmaakt samenspel opgevoerd dat elk der twintig
hoofdstukken een volnmaakt genrestukje wordt, afzonderlijk
en in zichzelf geheel af.
Ten derde : wat is dit in elk opzicht voortreffelij k
boek toch... braaf-vervelend. Ai, dit ontglipt mij n pen,
en nu het er staat, kijk ik er naar als naar een raadsel.
Niets vervelender dan het volmaakte, zeker, dit zeggen
we met smaak van menschen, omdat we weten dat die
volmaakte menschen ons artistiek bedotten, en ons trots.
en juist door hun eeuwige aanminnigheid verhinderen hun
volle menschelijkheid, die op deze wereld nooit de volmaaktheid bereikt, to aanschouwen. Maar mogen we dit zeggen
van een kunstwerk, dat immers op keuze berust, dat uit de
onafzienbare reeks momenten, tafereelen, gewaarwordingen
juist die uitkiest, Welke harmonisch in elkaar gevlochten,.
het schoone geheel vormen, dat wij kunstwerk heeten ?
Terwijl in dit kunstwerk, De Vreemde Heerschers, de keuze
zoo buitengewoon keurig werk verrichtte ? Niet slechts door
zoo fijnproevend de eenig-juiste woorden to kiezen, maar
ook door bij oproepen van gestalten en gebruik-maken
van levensmotieven zoo ongemeen veelzij dig to werk to
gaan ? Hoe verbazend mooi is b.v. dit gedaan : om het
heerlijk landschap rond de Italiaansche meren telkens to
laten zien door den blinden Banfi, die in het buitenland
blind geworden, nu zijn land aanschouwt, zooals hij het
zag in zijn jeugd, en het dus syntheti sch ziet, in zijn
saamvattende heerlijkheid, niet afgeleid door verbrokkelijkende bizonderheden. Terwijl deze prachtig-suggereerende
keuze bovendien de schrij vers onzichtbaar maakt, en gewoonlij k juist de landschapsbeschrij ving den kunstenaar
hinderlij k naar voren brengt. Ver ook verheft deze kunst
zich boven gemakkelijke typeeringen als van den priesterhuichelaar of van den held-misdadiger. Want tegenover
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den wel-geborneerden, maar innig-vromen Bèsono staat de
handige, mondaine professore Jaechiui, die zijn soutane in
een ommezien verwisselt voor het witfianellen sportpak of
het alpinisten-kostuum, en intussehen: hoe sympathiek
blijft ons de brave sukkelaar zelfs naast den pienteren
professore. En zoo telkens. De hoogere tonen wekken als
vanzelf hun baspartij; de hoogere en lagere levensmotieven
hebben hier alle hun eigenaardig recht en hun fijnartistieke uitbeelding; wij genieten pier van een veelzij digheid, die we in de veelal-eenzijdige kunstwerken missen.
Als b.v. in De Jordaan. Yreemd toch: midden in de
eenzij dig heid van Dc Jordaan verlangden we veelzijdigheid,
en flu we de veelzijdiyhe'id van Dc Vreemde Heersehers ge
nieten, vragen we nu om sneer eenzijdigheid P Doen we
dan piecies als Anselmo Muzzo, die, toen hij in Amerika
was, verteerd wend van heimwee naar zijn dorpje aan het
meer, doch teruggekornen de lokking van Amerika weer
niet kon weerstaan P Intusschen: grappig of begrijpelijk,
anti-revolutionnair of liberaal, ik constateer op het oogenblik
midden in mijn lectuur van dit vlekkelooze, prachtige hoek
een onbehoorlijken appetijt naar wat van die fontjes van Dc
Jordaan. Doch ook direct toegevend dat het een criticus
niet geoorloofd is onbehoorlijke lustjes to voeden, en evenmin dwaas to zjn boven de behoorlijke portie dwaasheden,
die ieder mensch in dit ondermaansche mag uithalen,
erken ik reden to moeten kunnen opgeven voor dien
zonderlingen smaak. Echter weet ik even zeker daarvoor
Been reden to kunnen opgeven, en het niet verder gebracht
to hebben dan tot een zwak vermoeden.
1k vermoed ni.....
Zie, Fogazzaro gaf in Piccolo mondo antico hetzelfde
onvergelijkelijk-schoone landschap en Rene Bazin's La
terre qui meurt vertelde dezelfde tragedie van jongeren
Wien, tot ontzetting der ouderen, het eigen land on der de
voeten brandt, hoewel daar geen vreemden hen wegdringen.
Waarom wekken deze boeken nu geen oogenblik de onvol
daanheid, die voelende het alleszins voortreffelijke van
Dc vreemde Heersehers Naar lichte ontstemming niet beter
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weet to formuleeren dan in de blague : veel to volmaakt ?
Zou het kunnen wezen omdat Fogazzaro en Bazin het land
als vaderland en de lieden als landgenooten kenden, en deze
schrijvers, bij alle oprechte bewondering, er toch min of
weer buiten bleven staan ? Een vreemdeling en bij wooer
zal, zoo hij kunstenaar is, land en lieden zeker on eindig
dichter benaderen dan de toerist, dock zal zelfs een Iauger
verblijf hem ooit de klove kunnen dempen die den
ingeborene Scheidt van den inkomeling ? Internationaal
schijnt grooter, is kleiner dan nationaal niet het minst
in de kunst. De beste kunst blij ft on vertaalbaar, de
mindere leent zich voor export. De hoogste kunst bloeit
binnen de enge begrenzingen van het eigene en vreest to
vervloeien in internationalisme met zij n volmaakte levenstechniek.
Ik vermoed, Weet natuurlijk niet, want een mensch,
ook een criticus, kent zichzelven het minste, ik vermoed
slechts dus dat die lichte ontstemming tegen het volmaakte
van De Vreemde Heersehers eigenlij k gaat tegen het internationalisme. Waarom gaan hollandsehe schrij vers geen
hollandsche, maar een italiaansche boerentragedie schrij yen ?
En waarom gebruiken zij daarvoor zooveel vlaamsch ? Want
woorden als: klipper (niet in den zin van klipperscbip),
pegel (niet in den zin van maatknopj e), kerselaar, kloef en
dergelij ke hoort ge alleen in Zuid-Nederland. Daarmee is
niet aan to vullen het vanzelfsprekende wegblij ven van
het dialect, wat deze boeren toch to stadsch maakt, zooals
b.v. sterk blij kt nit de gesprekken tussch en Ambrozio en
Antonio Muzzo (bI. 402). Waarom zouden deze uitstekende
kunstenaars zoo meesterlijk het echt-hollandsche talent
van detail-teekening hanteerend, niet in hun volgende
werk weer ans eigen en eigenaardig levee gaan uitbeelden ?
Deze vraag wil allerminst hen het verblij f in zonniger
streken misgunnen, maar de verwachting uitspreken dat zij
door hun Waardevollen arbeid ooze rij k-zich-ontplooiende
eigen kunst merle tot die hoogte heffen dat deze volkomen
nationaal wordt, en daardoor in den eenigen goeden zin
des woords internationaal.
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Over het thema nationaal-internationaal ware voort
to borduren n aar aanleiding van Frederik van Eede n's
nieuwsten roman: Sirius en Siderius, waarvan het eerste
deel: De Ouders voor ons ligt. Want Sirius' vader, Taede
Gotama, is een Fries, zijn moeder, Enna Korba, een Russin,
die van haar hollandsche moeder nederlandsch leerde.
Bovendien werd hij zelf geboren in een herberg op de
Duitsch-Russische grens, terwijl men beweerde dat de grenslij n joist door het bed zij ner geboorte heenliep b1. 4/118).
1Vlaar het lust mij al evenmin als vermoedelij k mijn
lezers op dit thema pier verder in to gaan, omdat dit
to gemakkelij k zou worden een lichtelij k ironiseeren, wat
Wellicht ons weer dan den veel-ervarenen en veel-omvochten
schrijver pijn zou doers.
Want mij heugt, zooals het velen Hollanders heugt,
hoe wij van den schrij ver van Ellen en van de Studies nog
eer dan van De Kleine Johannes verwachtten den nieuwen
inhoud voor de nieuwe vormen onzer kunst. Hoe we met
tegemoet-komende bewondering en liefde den nieuwen wijn
nit de nieuwe vaten reeds bij voorbaat prezen, tot wij
aarzelend den beker neerzett'en, nog eens proefden en mismoedig het hoofd schudd'en over dit mengsel dat noch
oude nosh nieuwe wijn bleek, maar een mixtum compositum, misschien mettertijd geschikt voor een nieuwe menschheid. Pit laatste geloofden we niet; we lachten. het. We
geloofden niet pier voor die altij d zeer exquise kunst to
staan, die aan eigen tij d voorbij regelrecht naar de toekomst gnat, omdat deze kunst eer to veel dan to weinig
van dezen tij d was. We lachten het om onze teleurstelling
niet nit to schreeuwen, om to berusten, stil to worden.
Voor ons hangt er om de kunst van Frederik van Eeden
een atmosfeer van stilte; maar het is geen aansterkende
stilte, het is de stilte der teleurstelling. Dat er zoo moeilij k over to spreken valt, ligt misschien meer aan onze
vroegere, to groote verwachting dan aan hare to kleine
kwijting; maar het feit is, helaas, onloochenbaar. Ook bij
Sirius en Siderius. Omdat, al wordt het niet vermeld, we
in dit werk dadelijk een voortzetting speuren van Johannes
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Viator. Want met Johannes Viator begon de teleurstelling.
Dit toch als een voortzetting van De Kleine Johannes bedoelde werk bleek op den duur enkel bedoeling, en daardoor zonk het als lood. Zeker, in De Kleine Johannes was,
gelij k in elke goede kunst, ook bedoeling, maar als het
gewicht van de oude hangklok van sprookjespoezie, als de
onzichtbare ballast van het sierlijk Witte jachtje, dat over
zonnig e zee koers zette naar droomenland. 1Vlaar De Kleine
Johannes heeft na een verdiend dock, aan zijn innerlijke
waarde, onevenredig succes, een onverdiend succes gehad,
Coen het een der sleutels bleek om door een examen to
komen en als zoodanig commentaren behoefde en kreeg.
Zeker niet alleen geprikkeld door dit succes het ligt vermoedelij k ook wel in zij n card, wat de gevolgen to ernstiger
maakt --- in elk geval de schrijver heeft het goedgevonden
ons onder to dompelen onder een geheele Kleine-Johannesliteratuur. Want op den onverduwbaren Johannes Viator
volgde De Kleine Johannes II, zwaar van vervelendheid,
daarop De Kleine Johannes III, geweldig van preekerigheid,
en nu Sirius en Siclerius.
Waaruit weer, als nit de navolgende voorgangers, de
bedoeling geweldig uitpuilt, zoodat de poezie er bij to kort
schiet. Niet ontbreekt. Dit laatste verheugt, maar maakt
een billij k oordeel nog moeilij ker. Want met enkel bedoelings-werk is ons aesthetisch oordeel spoedig klaar.
Bedoeling is best, maar kunst die niet weet van beelden,
van kunnen, en niets anders kan dan bedoelen is Been of
hoogstens inferieure kunst. Maar deze kunst doet niet
inferieur, kan prachtig beelden en atmosfeer maken, als ze
wil. Maar ze wil niet. Ze mikt hooger. Wij, met een gezicht alsof we de zonden onzer jeugd thuis krijgen, volgen
zoet, afwachtend waarheen we gebracht worden. Ah, bij
de allegorie. Daar zij n ze: Eros en Peitho, Wraak en
Lust en Mensch, allemaal familie van het allerliefste meisje
Elmosien, dat deze aan ons voorstelt. We voelen ons op ons
gemak, want we begrijpen. Natuurlijk, allemaal allegorie
En we verkneuteren ons heimelij k dat wij snappen dat
Elmosien niet is een verfraaiing van Sien, maar staat voor
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Eleemosyne, het Grieksche woord voor nledelij den, wat
de anderen later zullen leeren als ook de cominentaar op
Sirius en Siderius verschij nt. Tot we, zoover gekomen,
onzacht uit de koets vallen. Want Sirius' vader Taede
wordt plots een gewone communist en anarchist. Hoor,
hij zegt het zelf :
„Ik ben geen anarchist. Ik heb eerbied voor elk rechtmatig gezag, dat berust op gezaghebbende eigenschappen .. .
Eigendom is commando, en wie commando heeft, moet bekwaamheid hebben. De maatschappij gedoogt eigendom en
commando, waar geen bekwaamheid is en geen verantwoording.
Noemt u dat naauwgezet? Dat poem ik schandelijk en roekeloos. Dat noem ik misduad, En als ik kans zie lets van die
eigendom en dat commando oover to brengen aan anderen die
bekwaamheid en verantwoording hebben, dan noem ik dat
weldaad" (bl. 129/31).
We fronsen de wenkbrauwen en vragen plichtmatig
of dit niet op revolutie, zoo niet op moord en doodsiag,
gaat uitloopen ? Doch zoo'n vaart neemt het niet, want
deze geweldenaar is het alleen met den mond en ontpopt
zich tot preekheer. Onverdroten luisteren wij, maar de aandacht wil niet komen. Want den tekst van zijn preek
vormt een verzameling zelf kant van negentiendeeuwsche
probeersels, van de Byroniaansche opstandigheid tot de
absolute mystiek en theosofie toe, door een krompratend
individualisme dooreengeklutst tot een potsierlijken poespas.
Waaraan natuurlij k de perverse karat niet ontbreekt. Immers
dat hij „honderd harten breekt, honderd vrouwen ongelukkig maakt", het is de door zijnen „Herder" gewilde
omweg tot de geboorte van het heilige Kind, Sirius, leeraart
deze zoetelijk-perverse prediker (bL 202). Doch we behoeven
ons Been verwij t to maken dat de luisterstilte naar dezen
preekheer niet komt. De schrijver zelf verontschuldigt ons.
Hij vertelt Loch: „Taede hield van mooi spreeken... en
glimlachte met onzeglijke tevreedenheid om zijn mooie
reede" (bi. 9/10), en hij weet ook wel dat we naar mooipraters niet mogen luisteren.
En zoo rest niets dan de stilte der teleurstelling. Want
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in menig tafereel en gesprek, ik denk b y. aan de prachtige
teekening van de stoomboot op de stormzee, aan Taede's
gesprek met den zeekapitein, hebben we den eens geliefden
poeet lierkend, maar zijn joist daardoor to meer teleurgesteld door den bedoelings-zwaren, onzuiveren gedachtepoespas.
Tenzij we nog in stilte wachten op den commentaar.
Die dan wellieht ook den sleutel zal hebben voor deze
nieuwe spelling. Het boek begint aldus : „Hij was gebooren
teegen de eerste scheemering van een vroege zoomeravond,
in een kleine herberg. Het reegende zachtjes en buiten
speelde een piano-orgel op den landweg". Besluit niet to
haastig tot een nieuwe spelling, ditmaal niet de beroemde
vereenvoudigde, maar de nog rij kere vermenigvuldigde.
Want deze oplossing verklaart noch het eenvoudige piano
in plaats van het rij kere piaanoo, noch den vroege avond
tegenover den landweg. vraag liever of deze nieuwegodsdienst-stichter, deze nieuwe-maatschappij-vormer, deze
nieuw-recht-schepper niet ook aan zijn waardigheid verplicht was met een nieuwe spelling op to treden.
Tenzij gij den commentaar wilt afwachten.
Tenzij ge nog liever er het stilzwij gen maar wilt toedoen, toch weer teleurgesteld dat we voor een nieuwlichter
een dichter verloren .
Bij Bloesem, door Ina Boudier,
Bakker, zal gelukkig
niemand omzien naar een commentaar. Deze bundel van
vijf schetsen uit het kinderleven is zoo fielder als glas en
zal zeker met niet minder ingenomenheid ontvangen worden
dan Naar reeds herdrukte bundel Kinderen. In Bloesem treft
ons een ongemeen-scherpe visie op het kinderleven, die
zonder aarzeling, bliksemsnel zouden we zeggen, de juiste
woorden vindt om het geziene weer to geven. Met dat
bliksemsnelle der weergave bedoel ik niet dat doze kunst
niet is doorwerkt, of realistisch photografeert. Integendeel,
het is conscientieuze kunst en die weet van omwerken en
vooral van langzaam werken. Maar ik bedoel er mee dat
deze kunst onmiddellij k contact weet to krij gen met Naar
object en daardoor den lezer contact geeft met deze kin-

NIEUWE BOEKBN.

IU7

deren. Men voelt dat deze vrouw de kinderziel kent en
liefheeft, en tegelijk herinnert men zich dat zij de begaafde
schrijfster van Armoede is, dat nobele boek van het arme,
arme leven.
Ook in Bloesem is veel weemoed. Er staat een motto
boven van Elisabeth Browning: „The child's sob in the
silence curses deeper than the strong man in his wrath". Zooals er ook een motto boven had kunnen staan van Kinderrampen uit de Camera. Toch is het niet toevallig dat er
geen van Beets boven staat. Want evenals bij de groote
menschen van Armoede missen we bij deze kleine de aanwezigheid van, de behoefte aan religie. O, ze zijn zoo fijn
geteekend, zoo zielkundig-zuiver, maar zoo weemoedig. De
eerste schets, Illusie, waarin een spontaan-warm kind de
vriendschap zoekt van een trotsch nest, tevergeefs natuurlijk,
omdat Naar vader een winkel heeft, is eenvoudig een
juweeltje. En de tweede, Pa's .Kinderen, waar we moederlooze meisj es dagelij ks zien lij den onder het starre plichtsbesef van Pa, die als hoofd der school weer denkt aan
zijn eigene voor ieder zichtbare onpartijdigheid, dan aan
hun snakken naar liefde, is schrijnend, en grijpt u naar de
keel, zonder een oogenblik melodramatisch to worden. En
ook de anderen zijn goed, prachtig maar de vraag last
u niet los : deze kinderen zonder religie hebben ze toekomst ? groeien ze niet op voor Armoede?
Deze laatste vraag kan een compliment zijn aan het
talent dezer schrij fster, dat zich heeft afgerond, volkomen
evenwichtig werd. Toch denk ik nog gaarne aan een parer
eerste werken Het Beloofde Land. Daar woei een ietwat
onstuimige wind van jong idealisme doorb een. Het was
niet zoo bezonken, maar beloofde zooveel. Veel van het
beloofde is ons geschonken, weer, veel meer dan we dorsten
verwachten. Een pracht van realisme, zoo zuiver en nobel
van vorm en inhoud, dat we ons telkens opnieuw er over
verbazen. Maar bracht deze winst geen verlies ? Is zonder
toekomst het levee de moeite van het leven waard ? Of
later we liever vragen : is het leven nog schoon, dat geen
hoogere, reeeler werkelijkheid ke pt dan de zichtbare ?
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Kan kunst dat hoogere missen ? Daarmee is natuurlij k niet
gezegd dat we in zake kunst een onzinnelij k, zwak,
onzuiver-beeldend idealisms zouden hebben to verkiezen
boven een gaaf, zuiver-beeldend realisme. Neen, hebben
we in zake kunst to kiezen, dan liever het laatste dau
het eerste. Maar we hebben her gelukkig niet to kiezen,
omdat de keus reeds gedaan is.
Want kunst staat nooit voor een: of-of, maar steeds
voor ' U: het een, zoowel als het ander, omdat ze weet dat
het zichtbare levee blij ft geworteld in het onzichtbare, en
de mensch niet leeft van het heden maar van de toekomst.
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Diep in den huizenkant slofferde ze voort.
't Vooroverg ebogen hoofd kwam niet van de straatsteenen af; alleen als 't vrouwtje een rijtuig gehoord had,
vluchtte ze van de veilige gele steentjes een blauwe stoep
op, waar ze bleef wachten tot het gevaar ver genoeg was,
om andere wagens to kunnen hooren weer; dan trok ze
den doek, die van haar doorgerilde leden losraakte, steviger
aan, en schuifelde verder.
'n Zonneheldere maan gevelde de daken aan de overzij
der gracht nit elkander, en onderhield schaduwen van
schimmige winterboomen op de huizen.
Maar 't peinzende oudje had naar die vertooningen
Been verstrooiing ; grondewaarts tastte ze voort, dwaalde
met Naar oogen over een brug, sloeg, bij het zien van de
leuning, een donker zijstraatje in, waar ze, van den hoek,
een paar huizen af, boven een keldertje 'n dear openduwde. Langzaam verdween ze klimmenswij z' in de donkere
diepte, rustte op 'n portaaltje even nit, tot ze, weer moe
van het hoesten, Naar kamertje opliep en schreiensree
neerviel, op den eersten stoel, die niet aan tafel stond.
Daar bleef ze, zoekend onder haar omslag, den vingerklein
vervouwden zakdoek snikkend vastgedrukt, voorover zitten.
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Dit kamerke Was alles ; van den zolder, die aan de
bovenmenschen behoorde, had zij niets en geen van beiden
bezat een achteruitje ; heel Naar vijfpottig plantsoentje
stond overwinterend achter de kachel. Jaren had ze hier
gewoond met Rika, die zoo goed als niet oververdiende,
maar omdat zelve-zij meebreidde, waren ze er met den
gulden van 't armbestuur aitij d gekomen. Soms vroeg een
mevrouw, bij wie ze vroeger gediend had, wel eens : „Mieke,
Mieke, waar leef je toch van ?" dan keek zij den rijkdom
meelij dend aan en zei : „Och, Me vrouw weet dat zoo niet,
„maar wij mense, Rika en ik verlieze vijf centen op elke
„kous, dock de veelte maakt 't weer goed," en lacherig
had ze mevrouw voor d'r veele goed doen bedankt.
Ontevredenbeid had ze nooit hoeven biechten. Wel mocht
ze, meer dan eens, dag en lang zoo geschreid hebben, dat
ze niet slapen, zelfs met bidden niet in slaap komen kon ;
maar langzamerhand kwam dan Naar opgeruimdheid weer,
breidde ze moediger thuis weer recht-toe naar een volgende
ramp. Ofschoon ze de fonds-kaart, waarop ze ziek mochten
worden, nooit van noode gehad hadden, waren ze toch
altij d beiden met pij nen naar bed gegaan ; pij n op de borst,
kramp in de vingers, moei in de ellebogen en stij f in den
rug; daarvoor viel geen drankj e to schrij ven ; dat wisten
ze. God moest immers naast zijne apostelen ook z'n martelaren hebben. Zoo waren ze jaren lang voortgeziekt, tot
Rika, nu vij f weken geleden, binn en negen dagen, zon der
bepaald zeerende pijnen gestorven was aan een beklemming
in de keel. Den eersten tij d had Mieke, van medelij dende
menschen ontvangen; maar toen mede het fonds-geld ten
einde raakte, besloot ze, om niemand lastig to vallen, aan
't armbestuur een gulden meer voor haar huurtje to
vragen, ze kon Loch niet minder bewonen dan een kamertje,
en 't geld werd er voor gegeven. Sprekensvol was ze er
op uitgegaan vanavond, maar vbdr de heeren had ze wat
gestotterd, geschreid, was diep in den huizenkant zuchtend
naar huis gekomen en zou volgens afspraak de j uffrouwvan-boven den uitslag vertellen. Maar boven zat de juffrouw
to booren, zat tegen-haar-man-op to raden, zat op-en-neer-
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looperig to wachten, tot ze, er niets meer van begrijpend,
tegen den zin van Naar man, de trap afkraakte, bukkend
aan de deur loerde, die ze op 't geluid van onradig gesnik, open stiet ... „heb ik van me leeve !" riep ze „zit je
„nou to huile, mens ? en dat zonder lamp aan ...? zoo
„moet je wel bang worden ... " meteen maakte ze licht.
„Ziezoo" troostte ze „kenne me tenminste wat hoore ! ..."
„Ze wille me naar 't gesticht !" gilde het oudje, hulpschreeuwerig.
„'t Ouwe- wij- ye- huis .... ?" spelde de ander sarcastisch en kibbelde tegen haar man, die van boven gekomen
was door: „zie je wel, wat heb ik je gezegd, net as bij
„ons geloof, niet zoo 'n greintje meelij met 'n arreme ... .
„. • Ze het de gordijnen neer ... Ouwe ziel", klaagde ze
„jij hebt non ook altijd ramp en tegenspoed .. , en je
meubeltj es P"
„Ver .. , kodpe voor geld... voor 't gesticht 't gesticht zor-refit voor... alles..." hikte oud' Mieke, die,
als de lamp even brandde, uit gewoonte er naar keek,
opstond en lager draaide.
„Verkoope ?" vroeg de an der, „ge ve die fij ne meheere
„er dan honderd gulde voor. .. ?"
,,En guldentje rnaar heb ik gevraagd !" verbeterde
oud' Mieke... „tien kleine dubbeltjes ..."
„Ze zijn zeker bang dat 'n arrem wens van een
„dubbeltje rijk zal worde" snauwde de juifrouw door, „wat
„hij je nog an tien cente ? .. , da's zes cente uie en vier
„cente olie ... houe jullie net goeie Vrij dag van... maar
„dat verrassereer ik je" dreig de ze straatheftiger, „.. , de
„eerste de beste, die 't wage durft een meubeltj e to komme
„hale, sla ik hier meteen z 'n harses in... als-ie al niet
„onderweegs van de trap z'n poote gebroke het... " en
na veel overschelden, sprak ze eindelijk of dat Mieke
voortaan bij haar zou komen eten, zij vroeg er geen geld
voor, en zou, als 't oudje voor Naar meubeltjes Been plaats
had, op hair zolder of tusschen Naar eigen goedj e wel
ruimte maken ook.
En weer alleen gebleven, dronk oud' Mieke de rest
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van het water op, drentelde na-proeverig op en neer, en
bleef, uitgepeinsd, staan voor de least. Hoe konden de
heeren in 's hemelsnaam zeggen, dat ze die laden- en pronkleast verkoopen moest ? Zod, was er niet een' in 't heele
gesticht, niet zoo'n mooie Maria en Joannis op de bovenste
plank, en de vier blauwe borden, die achter den wit-porceleinen Gekruiste stonden waren door de kinderen echt in
Delft gekocht, waar sting dat in 't gesticht a daar doen ze
alles met bruine kommen en kroezen en Mieke telde
het nikkelen servies, 'n plank lager, ook 'n cadeau van de
kinderen, wat ze elken Zon- en feestdag gebruikte, 't blonk
alsof 't geen jaren al oud was!.., en door de suikerschaal
keen, zag Mieke het nikkel van den voet, uit elkander
gekerfd, terugschitteren in de figuur-insnijdingen over het
glas, en er naast lagen de met fonkelend metaal gewapende
stoppen, die niet op de karaften konden; nooit heeft ze
precies geweten hoelang de meisjes Nardus, haar jongen,
was nu al elf jaar dood er voor gespaard, noch, wat ze er
voor betaald hebben, maar nu 't van de heeren verkocht
worden moest, cijferde ze bij 't geld ook het geniis van Naar
kinderen. Want hun tweet en bloed zat aan al die meu.beltjes. Ze kon 't kunstwerk boven op de least niet aanzien
of 't werd Naar weer of Nardus, die 't gemaakt had, opnieuw levenloos werd binnengebracht. Voorzichtig tilde
ze het near, lichtte de stolp af, die eigenlijk om den
heiligen Johannes behoorde, en betastte het geheel van
boven en onderst, onder de armen en rondon de wangen
van den Heiland, prikte de kruiselingsche la p s vaster bet
lichaam in, drukte het sigarenhouten laddertje steviger op
't biljart-groene grondje, probeerde de versleten koordjes,,
die ze voor geen gouddraad zou willen ruilen, op het stervormige spij kertjes-figuur to passen .. , naar ze beefde zoo;.
Nardus kon dat vroeger zonder een spij kertj e to verroeren ;
Nardus, die 't geheele kapelletje uit de Katholieke Illustratie had nagemaakt ; Nardus, die als jongen van
dertien jaar verdronken was, omdat hij niet roeien mocht
van zijn moeder. , .. „och lieve Jezus" bad oud' Mieke, nu
ze weer 't onbloedig-versneden Calvarietje afstofte ... ver-
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„geef toch m'n arreme jongen... hij heeft ook zoo'n werk
„gehad pier met 15... 't was al zinnigheid wat hij er an
,,had... en moet ik dat verkoope ?" vroeg ze treurig ; „'t
„geld en 't bloedje van mijn kinderen verruile met geld
„van wildvreem.de mense ... ? En nog vaster besloten, sloot
ze het prop kstuk van Nardus in de kart, naast het kunstbloemen-bouquet, dat Line, 't eerste dood van de meisjes
nog voor 't aannemen van Door had gemaakt en dat sedert
altij d onder de stolp van Maria gestaan had, want in de
least hadden Joannes en Maria geen glazen meer noodig.
En wat Mieke nog nooit had gedaan, ze stak nu den sleutel
van de least in haar zak... Hoorde ze daar wat? of deed
ze het zelve met de kastdeur ? 't Kraakte weer -- „issu
nog op jefrou ?" riep ze aan de trap.
De juifrouw had de poes uitgelaten.
En toch kon oud' Mieke zich maar niet van den schrik
voor stelen loskrijgen. Vroeger had ze, omdat ze geen geld
bezat, nooit over dieven gemaald, maar nu rij ke heeren
van haar eigenst geloof haar meubeltjes,'t eenige waarvoor
Naar kinderen nog met Naar meeleefden, aangerand hadden,.
waande ze zich plotseling overal achtervolgd, voelde zich
zelfs op Naar eigen kamerke, schoon met de dear in het
nachtslot, onveilig ; ze zocht onder de least, de tafel, in de
bedstee, en toen ze spoken-beangst niemand gevonden had,
maakte ze zichzelve wij s gezocht to hebben naar geld, van
een... goeden engel, maar Nardus, Line en Riek waren
zeker zoover nog niet en andere engelen kenden ze zoo niet.
Ook van Door, de eenige die nogg in leven was, mocht
ze niets hopen, zoolang die nog niet eens wilde gelooven
dat Riek overleden was; net haar eenige, die nog bleef,
kon oud' Mieke niet prates, omdat Door, die krankzinnig
was, in Meerenberg blij ven moest. Dat werd nu al zestien
jaar; zoolang die etagere stond in den hoek bij het
raam ; 't was een cadeau, dat haar vrij er, een koloniaal,
Naar bij zijn vertrek had gegeven -- maar in den derden
brief nit Atjeh schreef hij Door al af, en liet door ziju
moeder de etagere terughalen ;
Door gaf niets terug,
ze bleef hopen en zou zoo'n vuile Oostersche wel weten
O. E. XIII 1
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to verdringen, als hij eerst maar in Holland terug was; en
Coen hij terug kwam en vrij en ging met een ander, een
vroegere vriendin van Door, begon ze to kwijnen, trok zich
van alles terug en zat dag-in dag-uit to diepen naar hem,
tot ze op zijn trouwdag schaterlachend thuiskwam, al de
poppetj es van de etagere stuk gooide tegen den gron d, en
Coen met een, kinderlij k berouw, de verminkte dwergj es
bij een zocht en heel-lij mde ; sedert speelde ze er elken dag
mee en kuste al de poppetjes af, of zat er voor en gilde
als een ander er ook maar even naar keek, tot ze to gooien
begon en to slaan en haar moeder uitschold voor een
stokebrand en Rika voor een negerin. Qud' Mieke moest
er wel werk van makers en een vreemde bij halen ; die
vreemden waren veel knapper dan zij, want ze maakten
de zieke blij met voor-pleizier-uitstapje en lieten, toen Door
't eerst niet geloofde, wezenlijk een rijtuig voorkomen en
lokten Naar zoo m ee naar Meerenberg dat was geen
werk voor 'n eigen moeder geweest. Nooit konden moeder
en Rika haar komen bezoeken of telkens begon ze weer
opnieuw over Naar etagere en telde de plankj es af: op 't
onderste 't arresleetje tusschen twee koninginnen, daarachter
een zwart nonnetj e en een bruin patertj e, en aan de punt
van het driehoekig vlaktetj e een porseleinen danseresj e ;
daarboven hondjes en poesjes met de portretjes van Nardus
en Line, alles beschermd door bovenop een KevelaarschMariabeeldj e. En ofschoon al laat in den avond, telde
oud' Mieke nog de prulletj es na ; 't arme kind moest eeri s
weten wat de regenten gezegd hadden ! ze zou, er effetief;
gek van worden. Huilerig liep 't oudj e de kamer af,
haalde 't portret van Rika van den schoorsteenmantel of
en schikte het bij de andere kinderen ; daar behoorde het,
want alleen om Door was Rika gestorven, 't was gebeurd
bij het laatste bezoek. Door, die anders nooit zoo geweest
was, werd in-eenen zoo wild dat nog een paar verpleegsters
to hulp moesten komen, onder wier geworstel tegen Naar
ongelukkig a zuster, Rika 't zoo op Naar zenuwen kreeg,
dat ze een beklemming in de keel er van over hield, waar-
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aan ze, zonder een woord meer to hebben kunnen spreken
gestorven was.
Niets had oud' Mieke weer over dan Door
Door
die zeker zoo gek zou worden, dat ze in een dwangbuis
en achter tralies opgesloten zou komen to liggen, als zij
Naar eigenste moeder, de Otagere verkoopen zou... en
plotseling voelde ze als onder het bewustzijn Naar kind
to kunnen redden, nieuwen lust en kracht in de afgewerkte
leden ; oud' Mieke werd jong, ze zou er op nit, om to
werken, om de meubeltjes bij elkander to houden, Kier in
dit kamerke, morgenochtend zou ze de juffrouw-van-boven
voor Naar gastvrijheid bedanken, het hoefde niet weer; en
om krachten to zamelen bleef ze zitten, en onder Naar
avondgebed bedacht ze nu ook de heeren-regenten, die
hadderi het immers zoo kwaad niet gemeend, de menschenvan-boven weten dat zoo niet, omdat ze niet roomsch zijn;
de arm-heeren hebben hun reglement, ook hoe ze praten
moeten tegen 'n arm mensch. Och, ze wilde maar niet
huilen, den goeden God had ze ook veel aan to danken, had
Hij Naar slechten man niet een goed sterfuur gegeven, en
zou 1-Iij Naar morgenochtend niet goede mevrouwen en
veel werk, en genoeg geld geven om 't kamerke bij elkander
to houden ... totdat Door nog eens genezen to huis zou
komen en haar moedertje zou vinden tusschen de oude,
oude meubeltjes en Naar etagere, in plaats van in het gesticht ! ... en ze kon maar niet zonder verstrooing bidden.
Toen ze haar lampj e had uitgedraaid, gluurde ze even
langs den zoom van het gordijn naar buiten, en zag aan
den overkant der straat een vrijend paartje, „die zullen
mijn meubeltjes niet stelen" babbelde ze gli.mlachend,
keerde zich of naar de bedstee en droomde na elk wakkerschrikken weer opnieuw van Meerenberg waar ze to wachten
:stond om Dora, die genezen was, mee to nemen naar hugs,
waar zij alles op haar ouden dag nog gered had met heel
veel moeite.
Den volgenden morgen had ze zoo iets bijzonders to
vertellen, dat de jufFrouw 't in geen jaar zou kunnen raden,
en als ze het hoorde er om zou lachen ! „Ze wilde Naar
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eigen kostje verdienen en nit werreke gaan"... dock de
juffrouw-van-boven, die Loch alleen maar aardappels met
vet en groenten, en Zondaags een stukj e spek geven kon,
lachte niet, maar gaf oud' Mieke, als ze van haar geloof
beter kon eten, snibberig gelij k, zij had dan niets gepresenteerd.
Mieke deed het zwij gen er toe, en 't bleef zooals 't
was afgesproken, 't oudje at boven en ging overdag er op
nit; een paar mevrouwen, bij wie ze gebakerd had en bij
wier ouders ze nog had gediend, gaven Naar omdat ze
werken wilde, licht werk en veel verdiensten, de juifrouwboven klopte haar kleed nit en deed voor beiden de trap;.
de man van de juifrouw Wilde, omdat hij op 'n meubel-fabriek werkte, telkens de etagere politoeren, de stoelen
overtrijpen, maar niets niemendal was 't oudje naar den
zin ; ze wilde geen verandering aan de meibels, die dan
zouden ophouden van Naar kinderen to zijn ; en wat de
juifrouw betrof ... ze vertrouwde het mensch, dat vol
goedheid en gedienstigheid zat, doodeenvoudig niet; volgens
haar kleine verstand sprak 't mensch to veel kwaad ; ... 't
was altij d schelden op pastoors, dominee's, heeren regenten
en op iedereen, „dat deugt niet" dacht Mieke en schudde
het hoofd over de bu.urvrouw die ze niet zetten kon; eigenlijk ook al omdat ze van den beginne had voorgesteld, de
meubeltj es van Naar en van Mieke bij elkander to doen ;
't oudje was niet blind, Mieke was nog niet kindsch en
begreep heel goed waar ze boven heen wilden, maar zij,,
die tegen vijf heeren regenten opwerken kon, zou zich niet
door twee menschen, die geen geld hadden, laten foppen ;
en wijl ze to oud was om aan verhuizen to denken, begon
ze to klagen over de tweede trap, die Naar hoe langer
hoe weer vermoeide, zoo erg dat ze doodop was, als ze
boven kwam en niet eten kon van 't hij gen ; en Coen de
juifrouw al een paar maal gezegd had, dat ze dan beter
beneden kon blij ven, en Mieke 't nog eens ten pleiziere
van de juffrouw, die al spijt van Naar naastenliefde had,
Loch nog Bens geprobeerd had, bleef Mieke beneden en
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kwamen ze onder en boven alleen Zondags beurtelings bij
elkaar op de koffle.
oud' Mieke verj eugdigde tegen de jaren op; ze groeide
weer en voelde gezonder en sterker, ze stond, na 's nachts
doorgeslapen to hebben, uitgerust op en deed het morgengebed weex• zonder bril, zooals vroeg er, dan zette ze 't
water op, en moest altij d nog wachten op den mien melkboer, die, wijl zIj zoo vlug was, eeuwig en altijd to laat
kwam, maar dawn snoepte poes ook mee en lekte onder 't
gejammer van 't nooit uitgebabbelde oudje, stillekens door,
en miauwde alleen als 't schoteltje schoon was; „maar
„Mieke moet ook ete hoor poes! Mieke moet werke, werke
„voor de men beltjes... ja zeker zoet poesje, schreeuw
„maar zoo niet ... als Door nog eens ... "
„Miauw."
„Miauw ... wat mauw 7 Jij hebt Door toch niet ge„kend ... niaar jij roept ook om Door d'as braaf van
„j e poes" en beloonende streelde ze 't beest en gaf het op
nieuw nog een schoteltje vol. Dan begon 't eerste werk,
met het kamerke, elken ochtend werd het glimmende
servies bijgehouden, het bouquet van Line en het kapelletje
van Nardus onder veel ij del. gewaaier met een plumeau
schoongeritseld door 't geblaas uit oud' Mieke d'r mond ;
d' etagere g ewreven en stukske na stukske geschuierd over
de armen, 't lijf en de beenen, alsof 't levensgroote mensehen en dieren waren. Voor 't kleed, de kachel en de
lamp zorgde de juifrouw-van-boven; hoog tijd was 't dan
meestal ; Mevrouw Heuvel zat al to wachten meende het
oudje, zooals zij op den melkboer, want niemand kon weer
buiten Naar, mevrouw, noch mijnheer met zijn kantoor...
twee dagen had ze voor d'r eigen voor 't verstel van Naar
kleeren, van haar meubeltjes, van Naar kamerke ; maar
Zondags, na kerktijd, onder de koffie ! dan pochte ze tegen
elk jonger Ynensch op over Naar schrobben en naaien, liet
dan nefens Naar ongerimpelde gezicht, haar uitgebolde
hand, waar g een vuist meer aanzat, overlangs of kij ken en
vroeg dan wedderig : „en hoe oud denk je dat Mieke nn is?"...
altij d was ze nog ouder, en verdiende op dien leeftij d alles
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zelve alleen, en overvloedig, dat moest dan de juffrouw
getuigen of er Zondags beneden ook maar „dat" aan de
koffie to kort kwam.
Nog na weken en maanden bleef het voor de
juffrouw van boven een raadsel, waar zoo'n oud mensch
't vandaan haalde. Zij met mans-verdiensten, kon Naar
eigen kinderen niet zooveel toestoppen, als ze aan speelgoed en lekkers van beneden ontvingen ; als zij nog midden
in de kool zat, had Mieke al nieuwe groenten geproefd ;
en wat ze nooit had kunnen denken, zag ze voor d 'r eigen
oogen gebeuren : de stoelen van Mieke d'r koperen feest
werden opnieuw getrijpt, de etagere gepolitoerd, om de
schilderij en nieuwe lij stj es, en elk beeldj e kreeg een eigen
console.
Ze sprak er over met Naar man, die er geen woorden
over vuil waken wilde ; ze sprak er over met een buurvrouw, die van niets afwist en Loch inlichtingen geven
kon
ze had 't meer van ouwe menschen gehoord
och ! wens, voor die zaken staat geen leeftijd ... en de
juifrouw-van-boven, die 't allengs had gedacht, sloeg de
handen in elkaar en vroeg op een Zon dag-voormiddag,
toen Mieke de koffie-beurt had, waarom haar man vroeger
de meubeltjes niet had mogen repareeren.
Mieke voelde dat de vraag gerechtvaardigd was, en
kleurde ; en wat Mieke ook al vertelde : dat Frits, een
broer van de dienstbode bij Mevrouw Heuvel, ook een
meubelmaker of en toe voor een klein geldje dat alles deed
als hij geen werk had... de juffrouw wist nu genoeg .. .
Mieke had gekleurd buurvrouw had toch gelij k. 'n
Paar dagen liep ze er nog over to zuchten, hield de kinderen b6ven als Mieke op de trap zijn kon, luisterde niet
als ze 't mensch-beneden hoorde roepen en spelde den
eersten Yrij dag, dat ze het vloerkleed niet uitsloeg, een
papiertje op het kleed en liet dit maar ingevouwen op
een stoel liggen.
Over-twaalf strompelde 't oudje de trap op, opende
Naar deur en schrok van den planken grond, die door de
smalle zeilranden nog ongekleeder toonde .. , „Dieve .. .
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dieve .. " stamelde ze, en onderzocht in de least, en er ap,
heel de etagere langs -- ze miste niets zag ze 't kleed
op een ongewone plaats, maar nog weer bevreemdde 't
Naar, er een vast brief j e aan to zien. vlug maakte ze 't
los en Iiep er mee naar 't raam :
,,ik dagt dat ik al veel slegtigheid van de wereld
„wist juffrou, maar ik wist nog niet datter voor een
„oud mensch zooveel to verdiene was met schoon„houde van kantoore voor neere."
Plotseling was 't Mieke of ze tusschen paarden en karren
en schreeuwen en schellen lange schrokken to sterven
stond in den grond. Ze voelde een duizeling haar beenen
en voeten door, en waggelingen in het hoofd, even duurde
het; toen keek ze on deraan stond geen naam op —
wist ze dat het van de juifrouw-boven was en 't verlichtte
Naar meteen, dat het niet van buren, van buitenshuis
kwam, ze las door...
,,mijn man zegt dat het mijn zake niet zij n maar 't
„gaat mijn wel an van wie mijn kinderen lekkers
„kreige en nou is mijn verzoek dat uw dat voortaan
„geeft aan andere van wie uw 't kreig want zoo 'n
„mens er an komt zoo komtie er of en mijn kinderen
„hoefe dat goddank niet to eete, hun Moeder leeft
„van een vast weekgeld juifrouw en niet van afgepast
„geld van -- afijn dat moet uw zelvers wete maar
„de heele straat praat der oover en 't is hier altijd
„een knappe buurt gewees
„met agtinck"
„de heel e straat praat der oover," las ze nog weer eens,
ze loerde in de huizen van 't overzij en ofschoon ze niemand
zag, meende ze toch van alle ramen gezien to worden, ze
liet 't gordij n zakken, kneep 't papier in Naar wrakerige
vingers op, en viel op den leuningstoel naast den schoorsteen ; mouwslap bleven de armen over het langsuit ontwrichte lichaam ; een enkele maal beefde de rechterhand,
die tot aan den elleboog trilde, omhoog, en tastte dwalende
tusschen de rimpels van het voorhoofd, terwijl de bovenlip
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praterig op en veer ging ; dan drukte ze wrij vensgraag op
de hartstreek, waar 't zoo vol propte van bloed, zoodat
ze er haast niet weer overheen krij gen kon en met wij dgaatschen neus tegen de ademhaling op spoof,
Eindelij k braken de tot-nu-toe gesloten oogen onder
de eerste tranen los en liepen in hun waterig wit vol
bloederige adertj es ; met krampachtig zolderwaarts gevuiste
handen hui.lde oud' Mieke overeind en krabte ruziend in
haar eigen wangholten ; plots vloog ze rukkelings gillend
naar boven, stormde 't keukentj e in, waar ze de juffrouwvan-boven en op 't achterhoofd en voor in 't gezicht
spij kerig voisloeg en gillende volspoog. De ander keerde
om . , , en scheen zelve geschrokken, want weer sloeg ze
niet; ook Mieke had losgelaten .. , vertrok pijntrekkerig
de kringspieren der oogleden, gaapte den mond wijdscher
op, rolde even de oogen door 't muurvaste gezicht, rekte
met de vingers, gaf een gil tegen niemand en sloeg tegen
den grond.
Toen ze weer bijkwam, schrok ze er van aangekleed
op bed to liggen, maar de hevige prikkeling tusschen de
oogen herinnerde aan alles ; nieuwsgierig kwam ze overeind en keek in den spiegel: „geen blued" troostte ze, en
dronk een koffiemondje van 't ingesehonken glas, dat naast
Naar bedstee stond. Toen onderzocht ze haar kamerke
weer en mompelde al maar „dieven, dieven", ze telde het
servies in de least, het bouquet en 't kapelletje er boven,
draaide onderzoekend de leuningstoelen naar het bui.te.nlicht en overvoelde al de prulletjes der etagere. Ze miste
niets. Laat in den avond nog schreef ze een briefj e. Kocht
in een winkel 'n enveloppe en 'n zegeltj e, bleef naast de
brievenbus even hijgerig wachten en strompelde weer naar
Naar kamerke.
Den geheelen Zaterdag kwam ze de bedstee niet nit;
dwars tegen het zonneke in, bleven de gordijnen omlaag
en geen vuurke kwam 's avonds de lamp uit, en donkerder
werd het in de hoogte en lengte van 't smalle kamerke,
donkerder in de diepte der bedstee, en in de achtersteen-
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sche ruimte van 't karnergroote graf verluidde alleen een
klokje het vier-en-twintigste uur van den dag.
„Precies wat ik dacht" schetterde mevrouw Heuvel
then ze den volgenden morgen na kerktij d 't kamerke
opkwam. „Voor ik je brief] e gelezen had, zei ik al tegen
„mij nheer, „man je kantoormeisj e is ziek"... natuurlij k,
„Mieke, dat begreep ik zoo wel.. . !"
„Kori Uw 't dan... an 't werrek ... al..."?
„Volstrekt niet" overviel mevrouw haar, „was 't maar
„waar geweest, dan lag je nou niet op bed."
„Dus Uw vindt ook da'k 'r slecht uitzi.e ?" vroeg oud'
Mieke angstig.
„Boven heeft de juffrouw 't zeker ook al gezegd ?"
informeerde mevrouw.
Oud' Mieke zweeg.
Mevrouw mocht niet begrijpen ; 't mensch was veel
to good one to weten wat de wereld praatte van Naar man
en de andere kantoorheeren en Mieke.
„'t Zal eon kou dj e geweest zij n" verzekerde mevrouw,
en Mieke ging helperig or op door, ze was laatst met dien
regen naar 't kerkhof geweest en zoo maar op den natten
grond geknield, begreep mevrouw verder wel... „en weer
„in de reg en naar huffs geloope — en geen ander good
„aang etrokken en thuis misschien nog goon eens de
„kachel aan —"
„'t Kookstel" onderbrak Mieke. „Zie je wel" begreep
mevrouw verder, „da's non net zoo good als niets — zoo
„moet je wel koorts krij gen — wel, wel! ik dacht" plaagde
ze „dat Mieke op d'r ouden dag wijzer was..
„Maar .. , ziet U mevrouw" verdedigde Mieke zich,
was goon gewone kou want dan weet 'n mensch
„nog 's waar die op de tocht heft g estaan, maarr .. , met
„de hand pier op m'n hart Mevrouw, kan ik getuige dood
„onschuldig . , ."
„Mieke, Mieke, hoe heb ik 't non met je"... riep
mevrouw, ook zenuwachtig geworden.
,,Houd U maar kalm mevrouw " troostte Mieke, ,,ik
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„vind 't heel mooi van Uw dat U 't een kou noemt, .. .
maar ik ga er dood an en
„een koudj e zegt Uw
huilde Mieke door...
„mevrouw"
Mevrouw zweeg om 't oudje niet zenuwachtiger to
maken, en beloofde bij Naar vertrek haar eigen dokter to
sturen die oud' Mieke overwerkt, verzwakt en doodop
vond. Pijn-voor-den-dokter had ze niet, en toch was ze
geen oogenblik zonder; 't was een condom-pijnende smart
die ze overal voelde, ook buiten 't lichaam ; 't heele kamerke
door, als ze maar keek naar de kast ; 't servies van de
kinderen, de meubeltj es. Ze durfde er tegen niemand over
beginners, maar Coen mevrouw al 'n paar maal geweest
was, klaagde ze. er over; mevrouw moedigde Naar aan,
en oud' Mieke fluisterde .. , en
gerust alles to zeggen
bang dat ze 't boven zouden hooren.
fluisterde nog eens
En voor 't eerst lachte oud' Mieke tegen mevrouw
Heuvel op.
En oud' Mieke schrok volstrekt niet Coen er een
geestelij ke kwam .. .
En nog op denzelfden dag waarop oud' Mieke gestorven was, stuurde mevrouw Heuvel den broer van haar
dienstbode, Frits den meubelmaker, die den maat nam van
't Kruiskapelleke op de least, en al de andere meubeltjes
op een wagen laadde, en bracht naar mevrouw die ze
tegen de juffrouw-van-boven-in, bewaren zou, tot... Dora
nog Bens beter mocht worden ; en ze drukte Frits op 't
hart to zorgen, dat de glazen least vooral klaar was op den
want dat was de tweede pijn, waardag der begrafenis
en mevrouw stond er op,
onder Mieke gefluisterd had
dat alles zou gebeuren zoo als ze oud' Mieke beloofd had.
En 's avonds, toen Mieke 's morgens begraven was,
bescheen een zonheldere maan 't kapelleke van Nardus,
dat in de nieuwe glazen kast blij yen zou op het graf van
oud' Mieke tot... Dora nog eens beter mocht worden.

HYMNE AAN PAAN
(Naar de Homerisehe Hymne No. XIX)
DOOIt

BALTHAZAR VERHAGEN.

Hermes' geliefde zoon ! Gij, met de vlugge voeten
Van 't hoornig vee, maar die de spitse horens draagt
Der wolligharigen, u willen wij begroeten,
Dien dubbele schalmei en bekkenslag behaagt !
O, mint gij als voorheen 't luidruchtig ommedolen
Door 't boomrij k weideland ? En roept u nog de schaar
Der nymphen, reien zingend rond de hoogste Nolen,
Waar zelfs de koenste gems niet opstijgt nevens Naar ?
Paan roepen ze aan, den Grooten Paan, den god der kudden,
Die Tangs der bergen sneeuw'ge kammen zich vermeit,
Die vreugde heeft, om fier 't verwarde haar to schudden,
Wen hij in 't avondrood de toppen overschrij dt.
Ook door de dichte struiken zwerft hij keen en weder,
Of volgt de wendingen der parelende vliet;
Op eenmaal schouwt hij lachend van de rotsen neder
Naar 't vee, dat in het dal zij n middagrust geniet.
En zoo doorloopt hij soms de glinsterende bergen,
Dan weer de schaduwen van 't zomersch geurig dal,
Het wild gediert', welks kreten hem in droomlust tergen,
Slaat hij scherp blikkend neer ten doodelijken val.
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Maar als dan de avond daalt op de ademende weide,
Zet hij zich in de bloemen, moede van de jacht,
En 't wordt een tonenlust en liefelij k verblij den,
Wen in zijn warme hart de Muze zingt en lacht :
Dan lokt hij nit het net zoo wonder-zoete wijzen,
Ads niet de vogel van het snikkend smachten kept,
Die, klagend in der loov'ren luwe paradijzen,
Zijn gansche ziel uitzingt naar 't bloeien van de lent.
En hen omstuwen steeds luidstem'ge nymphenscharen,
Die luchtiglij k, met wisselenden dansvoet gaan,
Brij donkerblauwe bronnen, en den tang niet sparen,
Waarvan dan de echo's lang nog aan den bergrand staan.
Maar hij, de god, in zigzag door heur midden dansend,
Of grillig naar de stru.iken vliedend, op het feest
In 't bloedrood lynxenvel gelijk een zonne glansend,
Bereidt den teug, die leed en lustenbrand geneest.
Zij n hart verheugt zich in opklinkende gezangen,

Waar in de warme wei' de amandelbloesem geurt,
De goudenregens over 't spieg'lend water hangen,
De witte narcis, stil zich-zelf bedwelmend, treurt.

Nu zijn er schoone lied'ren van de zaal'ge goden,
Die lachend tronen in het hoog Olympisch huis,
Wen door $ephaistos hun de nektar wordt geboden
Aan 't onvergank'lijk gastmaal van den eeuw'gen Zeus.
Maar ik wil thans den winstbereider Hermes roemen,
Den zeer voortreff'lijke, met vleugels aan den voet,
Dien alle goden zich als snellen bode noemen,
Die 's vaders hoog gebod op aard' weerklinken doet.
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Was hij het niet, die eens de vruchtb're nzoederschapen
Bracht naar Arkadie's warme en bronnenrij ke veld?
Die to Kyllene troont en, schoon als god geschapen,
Het morsigharig vee bij 't menschdom vergezelt !
Dat was een gloed, then hem het godenbloed ontgloeide,
En hij 't scb oonlokkig kind van Dryops tot zich nam !
Dat was een bloei, die in heur zuiv'ren schoot ontbloeide,
Een overheerlijk kind, dat daar tot leven kwam !
Geitvoetig was hij, zoet van stem en mid opzingend,
Hem wies de voile baard bij vlokken aan den kin,
Zijn moeder vlood, met oogen groot van schrik opspringend,
Maar Hermes was verheugd om 't onverwacht gewin :
Hij hulde zij nen zoon in 't ruige vel der hazen,
En bracht hem lachend naar Olympos' lichten top,
Hij zette zich naast Zeus, deed alle goon verbazen,
Toen hij den bengel toonde met den bokkenkop !
Toen schalde de aether van hun held're jubelkreten,
En Bakchos deed den beker schuimend ommegaan,
Daar werden godentwist en ij verzucht vergeten,
Zij noemden hem Al-vreugd, Al-weeld, den Grooten Paan !
Zoo zij oak mij gegroet ! Ik zal u immer prijzen,
Gij, die des levens bloed en warmte en adem zijt,
Gij, geest van bloesemschoon en hooge jubelwijzen,
O, bron van eeuw'ge vreugd, hartader van den tij d !
'k Verzoen u in mijn zang en zal uw naam verkonden,
Zoo ge in mijn polsen trilt, wen ik de tier zal slaan,
11w aangezicht mij toont en in mijn droefste stonden
Den weergalm ruischen doet van uwen lack, o Paan !

VERZEN
DOOR

JACQUELINE E. VAN DER WAALS.

KOEIEN.
Op de weide staan de koetj es ;
Al de kalme koeiensnoetjes
Scheren 't voedsel van het veld,
Soms verzet er een zijn voetjes,
En ze kwispelstaarten zoetjes,
Als een vlieg ze even kwelt.
Zie, daar ligt er een! Een tweede
Vleit zich neer, die weltevreden
Knipoogt in den zonneschijn.
Zij n er hooger zaligheden,
Dan al grazend zich vertreden,
Dan in rust herkauwend zijn ?

HAVERVELDJ E.
Achter de zacbt groene haver
Verheft zich het donker geboomt.
Hoort ge dien haastigen draver,
Die ginds langs den grintweg koomt ?
Hoort ge het huilende klagen,
Het snorrende wielengeluid
Der auto's, die rennen en jagen
Met gillend sirenegefiuit ?
Maar pier, her is rust, pier is vrede,
Hier binnen dien boomenwal,
Met het golvend gewiegel beneden
En het welvende blauw boven al.

LUCHTIGE LIEDJES.
Zoude ik mijn liedjes, de vluchtige, lichte
Liedekens zingen, gelijk ik ze zing,
Zoude ik zoo lustige liedekens dichten,
Zoo het mij naar mijn lust verging?
Zoude ik mij spelenderwijze verrneiden,
Dingen bezingend, die buiten mij zijn :
van 't vee in de vredige weiden,
Vrede
van bloemen en zonneschijn ?
vreugde
Zoude ik van vredige en vreugdige dingen
Zingen, een lachje van spot om den mond ?
Zoude ik zoo luchtige liedekens zingen,
Zoo ik hier binnen de vreugde vond ?

Et touche au dernier age
Sane rien prevoir.
Fenelon.

Zie, ik liet in jonge jaren,
Kalm en onbewust,
Zorgen hebben nosh bezwaren
Ooit mijn ziel ontrust
'k Liet den dag van morgen zorgen
voor zij n eigen kwaad ;
Wonderwel wist ied're morgen
Met het zijne raad.
Zie, ik gaf in later dagen,
Meer bewust, mijn lot
Zonder vreezen, zonder vragen
In de hand van God;
Wonderwel weet ied're morgen
Met het zij n e raad... .
'k Laat den dag van morgen zorgen
Voor zij n eigen kwaad.

0. E. XIII 1
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B U ITEN LA N D.
De oorlog schijnt zoo goed als geeindigd to zijn. Toen de
Turksche linien bij Tsj ataldsj a voorloopig to sterk bl eken, of ten
minste schenen, om door de Bulgaren to worden veroverd ; toen
in het Turksche kamp de moed en de energie eindelij k schenen to
herleven en aanhoudend versterkingen uit Klein-Azie aansnelden ;
Coen de cholera ook in het Bulgaarsche karnp begon to woeden ;
toen de mogendheden niet gezind bleken om den Bulgaarschen
czaar een triomfalen intocht in Konstantinopel to gunners; Coen de
eensgezindheid onder de bondgenooten pier en daar to wenschen
begon over to laten ; then de belegerde vestingen Adrianopel, Skutari
en Janina nog dapperen weerstand bleven bieden -- Coen eindelijk
was het oogenblik daar voor onderhandeling en wapenstilstand.
Voor de linien van Tsj ataldsj a kwamen de oorlogvoerenden overeen de onderhandelingen door hunne gevolmaehtigde gezanten to
openers, en wel to Londen, waar de conferentie ook eenige dagen
later geopend werd. Maar ongeveer tegelijk openden ook de groote
mogendheden daarnaast een conferentie van gezanten ten einde
toezicht to houden op die onderhandelingen, ja deze missehien
feitelij k to leiden, al hadden de Balkanstaten officieel hooghartig
en vol gerechtvaardigd wantrouwen hare bemoeiingen, door het in
troebel water vissehende Turkije gewenscht, ten eenenmale afgewezen. En zoo is men thans to Londen druk bezig. Hoe zal dat
alles afloopen ?
In ieder geval heeft Turkije, in den oorlog verslagen, tijd
gewonnen en den strijd weten over to brengen op diplomatiek gebied, waarop het altijd meesterlijk heeft weten to manoeuvreeren.
En vooral nu de Balkanstaten op den duur onderlinge versehillen
krijgen, met name de Bulgaren en Grieken betreffende den toekomstigen staat van Saloniki ; nu Montenegro en Servie teleurgesteld dreigen to worden in hunne vurige wensehen naar havens aan
de Adriatische zee en naar invloed in het toekomstige vorstendom
Albanie, begint de Turk er plezier in to krijgen. Hoe dikwijls is
reeds het getwist tussehen zijn vijanden op zijn voordeel uitgeloopen !

BUIT ENLAND.

131

Vooral Coen Oostenrij k zich duchtig wapende en Rusland van
zijn kant troepen bijeentrok, toen Servie ieder oogenblik moest
vreezen door Oostenrijk aangevallen to worden, keek de Turk
uiterst verheugd. Een Europeesehe oorlog was j uist een kolfj e
naar zijn hand in deze omstandigheden; uit Konstantinopel en de
„Turksche" pers to Berlijn kwamen de meest onrustbarende berichten. En daarbij kwam, dat Griekenland den wapenstilstand
weigerd e en vooral op zee zijn gang ging met de bemachtiging
der EgeIsche eilanden. Zou misschien Griekenland zich van de
bondgenooten willen scheiden en, op eigen voordeel bedacht, vrede
willen sluiten op eigen hand? Wederom lachte de Turk. Maar zoo
erg bleek het Loch niet: het aftreden van Oostenrijk's legerbestuurders juist op het kritieke oogenblik bewees duidelijk, dat van dien
kant aan geen Europeesehen oorlog gedacht werd, hoogstens aan
een forsch dreigement tegen Servie. Dit moest zijn handen van
Albanie of houden en niet langer denken aan een oorlogshaven aan
de Adriatisehe zee. Rusland, waarop het Balkanland blijkbaar gerekend had, bleek niet tot oorlog bereid. De altijd vredelievende
houding van het met Engeland nauw verbonden Frankrijk, de
hernieuwing van den geduchten Driebond Oostenrijk-DuitsehlandItalie bracht het tot betuigingen van uiterste vredelievendheid en
Servie werd dus aangemaand zich kalm to houden : het at zijn
ergenis onwillig op, niet zonder een uiterst leelijk gezicht tegen
de Oostenrij ksche buren to trekkers.
Zoo is het woord aan de diplomatie, dat is aan de kunst van
geven en nemen, van schikken en plooien, van koopen en verkoopen. En de Turk lacht nog altijd! Want daar is hij sterk, omdat
hij slim is, omdat zijn diplomatie nog altijd kans "heeft om althans
iets goed to makers van de op het oorlogsveld geleden verliezen. In
ieder geval, Sonstantinopel met omgeving is al voor hem gered en
wie weet, of ook Adrianopel nog niet in zijn handen zal blijven :
men spreekt immers reeds van de ontmanteling dier vesting, die in
handen van Bulgaar of Turk voor den ander een groot gevaar zou
kunnen zijn. Wie weet, of hij ook nog niet iets redden kan van de
eilanden, hetzij van de zuidelijke, nog altijd door Italie vastgehouden
groep, hetzij van de noordelijke, grootendeels door Griekenland
bemachtigd. Maar zijn vloot, lang zorgvuldig binnen de Dardanellen bewaard, kreeg bij de eerste ontmoeting daarbuiten met de
th'ieksche een aantal welverwachte leelijke klappen, die ondanks
alle tegenspraak blijken good aangekomen to zijn. Hoe het zij, de
Jong-Turken, op wier toch reeds hooge rekening de zware verliezen
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voor het gemak maar gesteld zijn, hebben afgedaan : ten deele gevlucht, voor een ander deel gevangen gezet, hebben zij niets meer
to vertellen en mogen blijven droomen van de omzetting eener
Aziatische despotie in een constitutioneel keizerrijk a la Turquer
droomen, maar niets meer, vooral niet praten of handelen in den
droom.
Ook in Frankrijk, gelij k tamelij k allerwege, staan de buitenlandsche aangelegenheden op 't oogenblik sterk op den voorgrond^
Het is een geluk, dat in 't Europeesch concert Frankrij k's vertegenwoordiger een man is als Poincare, dat dus de eer en waardigheid van dit land niet ligt in onbekwame handen als bij Caillouxr
de Selves of dergelijken. Poincare heeft dan ook in de internationaleaangelegenheden een zeker initiatief genomen, en zijn stem heeft
gewicht. Mme de Thebes, de profetes, aan wier voorspelling velen
geloof schenken, ziet reeds in de naaste toekomst, 1913, verheffing
van Frankrijk, vernedering van Duitschland !
Toch zijn waarlijk niet alle voorteekenen gunstig. Ziet men in
de eerste plaats op hetgeen aan de diplomatic van een staat kracht
bij zet : het leger, zoo is Frankrijk in dezen nog niet de desorganisatie to boven, die een paar tientailen van j area van democratisch
wanbeheer in leger en vloot hebben gebracht. Men moge dan er
op wijzen, dat de Balkanoorlog de voortreflelijkheid der Creusotboven de Krupp-kanonnen heeft bewezen, het is zeer de vraag, of
alleen het materiaal der artillerie daarginds den doorslag heeft
gegeven — eigenlijk geen vraag !
Daar staat tegenover, dat de Fransche weermiddelen nog
allerlei to klagen geven. De quaestie van het oude kruit bij d&
marine wordt forsch aangepakt maar is nog niet in orde. De tweejarige diensttijd bij de cavalerie, bij welk wapen men schier overal.
een driejarige oefening noodig acht, vermindert sterk de waarde
der bereden manschappen. De laksheid in het vervolgen en straffen dergenen, die zich aan den krijgsdienst weten to onttrekken,,
wreekt zich nu; onlangs werd in de Kamer het cijfer van 80.000
man genoemd, die het leger aldus derft, bijna twee legercorpsen
Daarbij komt, dat 57.000 man, dus nogmaals een sterk corps, vast
zitten in Marocco, en dat generaal Lyautey, die onlangs to Parija.
rekenschap gaf van zijn resultaten en vooruitzichten, nog geen
spoedige vermindering van dit contingent kan beloven. Of Frankrijk
dus bij een eventueelen Europeeschen oorlog slagvaardig zou zijn ?
Niemand kan het zeggen. Na 40 j wren reeds is de toestand van,
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legers en hun onderlinge verhouding een open vraag. Eerst een
oorlog zelf kan de proef op de som leveren.
Ook op den samenhang tusschen buiten- en binnenlandsche
politiek moet men letten. De rol en het beleid van Frankrijk in
het Oosten is traditioneel gebonden aan zijn recht en plicht van
bescherming der Christenen in de Levant. Het felle anticlericalisme
heeft die steer van invloed schier prijsgegeven. Onlangs heeft Poincare — o, uiterst voorzichtig en bescheiden -- gewaagd in een
zijner redevoeringen hierop to zinspelen. In verband daarmee wil
men weten, dat het gerekte verblijf van Kardinaal Annette, den
aartsbisschop van Parijs, to Rome en zijn veelvuldige conferenties
met Merry del Val beteekenis hebben. In de Kamer heeft onlangs
Maurice Barres de aandacht gevestigd op het belang en den plicht
van den staat bij het onderhoud der kerken als nationale monumenten. Heeft dit alles toekomst? Of zal het slechts het verwoede
geblaf der anticlericale bende opwekken ? Of wellicht de „pelure
d'orange" leveren om er het ministerie op to doers uitglijden ?
De questie der R. P. in den Senaat vordert uiterst langzaam,
of vordert niet. Dit lich aam, waarin de oude politieke „bosses" uit
de Kamer, Combes, Clemenceau e.a. zijn „bijgezet", schijnt een
meerderheid tegen den maatregel to hebben. Clemenceau zelf, een
fel tegenstander, is president der commissie van rapporteurs. Het
lot der, door het land geeischte, in de Kamer, zij het niet onverminkt, aangenomen reform-bill is tragi-komisch. Bij de vorige verkiezingen was de Scrutin de liste reeds met eenige moeite van de
baan geschoven. Nu is de kans, dat de geheele legislatieve periode,
die in 1914 afloopt, voorbij zal zijn, eer de hervorming tot stand
komt. De deputes komen dan met leege handen voor de kiezers.
Intusschen nadert de verkiezing van een staatshoofd. Het gaat
met stille trom. Een fractie heeft Bourgeois candidaat gesteld, maar
doze heeft geweigerd al is het misschien nog niet voorgoed, om redenen van gezondheid. Men noemt verder Poincare, van de ministers
nog Delcasse en Pams, v oorts weer den gevallen candidaat der
vorige verkiezing Doumer, natuurlijk ook den eleganten kamerpresident Paul DesehaneI, zelfs den oud-president Loubet. Zal het
een man zijn, die zoo onbeduidend is als de twee laatsten, alleen
representeert, en dat nog zonder zelfs een representatieve figuur
to zijn? Een waarlijk superieure man is onder de genoemden
niet; wel verseheidenen, die zich niet met een role e f face zouden
vergenoegen. Treffend is het versehil tusschen de stilte, waarmee
men een president der Fransche, en het rumoer, waarmede men een
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der Amerikaansche Republiek kiest. Over een 3 weken komen de
twee Kamers in vereenigde zitting bijeen, en 't resultaat der stemming wordt onder vrij algemeene onverschilligheid wereldkundig
gemaakt... tenzij er een beter man verschijnt. In ieder geval
zou een man als Poincare een waarborg kunnen zijn voor het behoud van den vrede.
En wat is tegenover dit alles het elders gebeurde ? Frankrij k
en Italie worstelen nog voort in Marokko en op de grens van
Tripoli, thans ingelijfd bij Italic — een strijd, die voor beiden
tot het gewenschte einde schijnt to zullen leiden. Engeland lijdt
op zijn beurt nog altijd aan de suffragetten-kwaal, die niet zal ophouden, voordat eenige flinke voorbeelden zijn gesteld. Rusland
konkelt met Japan over het to verdeelen Mongolie zonder zich
veel to bekommeren om het mokkende China; met Engeland over
Perzie, waar de stilte van het graf heerscht; met Turkije over
Armenie, waar men ook al „autonomie" wil zoo goed als in Macedonie, Albanie, Syrie, Arabic en wat er nog meer de Turken en
hun eeuwenlang gedragen j uk wil afschudden. Van „vrede op
aarde" spreekt deze Kerstmis weinig, nog minder van „welbehagen
in de mensehen". Het „vredespaleis" in Den Haag gaat gestadig
voort in bouw, gestadiger dan de vredesidee zelf..... Vivat
1913! Een j aar van bloed ? Of een j aar van vredesgedachten ? In

ieder geval voor ons misschien een jaar van goede herinnering,
van versterking onzer rationale gevoelens.

LE ESTA FE L.

Het Nieuwe Testament. Opnieuw uit den grondtekst
overgezet en van inleidingen en aanteekeningen voorzien
door Dr. H. Oort. Zaltbommel, 1912.
Aan Dr. Oort, den Leidschen emeritus-hoogleeraar komt een
woord van warme hulde toe voor den moed, die noodig was om,
na al de moeite ten koste gelegd aan de vertaling van het 0. Testament, nog weer opnieuw en geheel alleen to ondernemen een vertaling van het N. Testament. Hier is het werkelijk bewijs geleverd
dat arbeid verjongt. Deze vertaling is geheel geschoeid op de
leest van de bekende vertaling des 0. T. Geschriften en complexen
van geschriften zijn voorzien van inleidingen, en aan den voet der
bladzijden staan tal van aanteekeningen, waarin een schat van
wetenswaardigheden geborgen is, dien Oort grijpen kon nit zijn
groote kennis van de Hebreeuwsche oudheid en van al wat er om
het N. Testament heenligt. Men zal die aanteekeningen dikwijls
met veel vrucht raadplegen.
Wat zal ik zeggen van de vertaling? Wat taal en vertaling
betreft, zutlen Oort en ik het vermoedelijk in deze bedeeling niet
eens worden. Hij stelt andere eischen dan ik, ik stel audere dan
hij. Daarover valt niet verder to spreken. Indien ik enkele opmerkingen maak, is het om het bewijs to leveren dat ik zijn vertaling met aandacht gelezen heb.
Wat mij allereerst treft in deze vertaling, is het ongelijkmatige.
Soms vertaalt Oort zeer nauwkeurig. B.v. van Matth. 6: 16 geeft
hij de nauwkeurige en keurige vertaling: zij (de huichelaars) maken
hun aange:ichten ontoonbaar om den menschen to toonen dat zij vasten.

Hier is de woordspeling van het oorspronkelijke gelukkig weergegeven. Maar Matth. 11: 25 vertaalt hij onnauwkeurig en m. i.
onj uist aldus : ik bese f , Vader, Heer van kernel en aarde, dat gij deze
din gen voor wijzen en schranderen verborgen en aan eenvoudigen geopenbaard hebt. Het woord bese ffen treft stellig niet het oorspronkelijke : exomologoemai soi. In dit woord ligt altijd jets van uiten,
het beteekent bekennen, belijden, erkennen, uit dit laatste gaat het
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vanzelf over in loven, prijzen. In de Septuagint wordt dit werkwoord dan ook dikwijls gebruikt voor lovers, prijzen, zie Ps. 6: 6,
en vele andere. Men kan dus gerust vertalen : ik loof, of ik prijs
U, Vader. — Het woord nepioi vertaalt Oort door eenvoud igen, wat
zeker ook niet kan. Dit woord is immers hetzelfde als het latijnsche
in fans, een kind, dat nog niet spreken kan, onmondig. -- De verandering van verstandiigen (Staten-vert.) in schranderen acht ik reeds
daarom niet gelukkig, omdat in de combinatie : wijzen en verstandigen
nog jets behouden is van de allitteratie in het oorspronkelijke.
Het ongelijkmatige treft bizonder in de vertaling van gelijkluidende plaatsen. In Matth. 16 : 24, Marc. 8: 34 en Luc. 9: 23
komt de bekende uitspraak voor: wie achter mij wit komen, verloochene zichzelven etc. In Matth. 16: 24 vertaalt Oort: indien iemand
mij wit volgen etc., in Marc. 8: 34 vertaalt hij: indien iemand zich
bij mij wil aansluiten etc., in Luc. 9 : 23 eindelijk : als iemand
achter rij wit komen etc., wat er dan ook op de drie plaatsen in
het oorspronkelijke staat. — De uitdrukking : de rechtvaardige zal
uit het geloof levee komt voor Rom. 1: 17, Gal. 3: 11 en Hebr.
10: 38, op de laatste plaats met verandering van de rechtvaardige
in mijn rechtvaardige. Rom. 1: 17 vertaalt Oort: de rechtschapene
zal door geloof het Leven behouden, Gal. 3: 11 vertaalt hij: de gerechte
zal uit het geloo f leven. Hebr. 10 : 38: mijn rechtschapene zat door
het geloo f leven.

Wat mij ten tweede treft in deze vertaling, is het wegvertalen van de plastiek op sommige plaatsen. Een paar voorbeelden.
Matth. 6 : 6 vertaalt Oort: uw Vader, die het verborgene doorziet,
zal het u vergelden. In het oorspronkelijke staat vee teekenachtiger :
uw Vader, die in het verborgene ziet etc. — Ik sloeg eens op Hand.
20: 38, uit Paulus' afscheid to Milete. Dit vers is een toetssteen
voor vertaling. Ik vind de oude Staten-Vert. nog niet overtroffen :
„zeer bedroefd zijnde, allermeest over het woord, dat hij gezegd
had, dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden". Oort vertaalt:
vooral bedroefd over hetgeen hij gezegd had, dat zij hem niet zouden
wederzien. RU laat het fraaie woord allermeest glippen, vervangt
zijn aangezicht niet meer zien door het abstractere : hem niet wederzien, en trekt : het woord, dat Mj gezegd had samen in: hetgeen Iiij
gezegd had, ook weer abstract. Immers juist dat woord van zijn

aangezicht niet weer zien had hen zoo bedroefd gemaakt. De
nieuwe synodale vertaling heeft N. B. de uitdrukking : zijn aangezicht niet meer aanschouwen ! Dat doet geen mensch bij zoo'n
gelegenheid.
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Het woord splangna (ingewanden) bezorgt in zijn metaphorisehe
beteekenis den vertalers veel hoofdbrekens. Een vertaling kan
nooit goed zijn, als hier niet weergegeven wordt het binnenste, de
innerlijkheid, de innigheid, de teerheid. Filipp. 1 : 8 vertaalt Oort:
ik verlang zeer naar u alien met de hartelijkheid van Christus Jezus.

Dit is inderdaad veel to zwak. Veel beter verstaat hij het woord,
als Paulus, Filem. 12, Onesimus noemt zijn ingewanden. Wel vrij,
maar fraai vertaalt hij daar : ik zend hem aan u terug, hem, een deel
van mij zelven.

Allermerkwaardigst vind ik het dat Oort het woord Evangelie
uit den taalschat van het N. T. verwijderd heeft. Waarom? Ik
weet geen reden to bedenken. Alleen op eene plaats behoudt
hij het, Matth. 26: 13. Op alle overige geeft hij respectievelijk
elf equivalenten : Blijd e boodsehap (blij de boodschap), Blijmare
(blij mare), Heilmare (heilmare), heilleer, heilsleer, heilsprediking,
prediking, leer, zaak vac Christus, Christus' zaak, Christusverkondiging.

Ik acht het niet mogelijk dat door deze volstrekt ongemotiveerde
veranderingen het N. T. ook maar jets dichter hij ons geslacht zal
komen. Het woord Evangelie is immers een hollandsch woord geworden. 2 Tim. 1: 8 luidt nu b.v.: lijd mede voor de heilmare.
Zal men het nu snappen ?
Ik laat het thans hierbij. Als ik onze verschillende eischen
voor vertalen laat rusten, verklaar ik gaarne dat Oort's vertaling
zich vlot laat lezen.
Voor nog eene zaak heb ik Oort hartelijk to danken, n.l. voor
zijn onbewimpelde uitspraak in de Inleiding: „evenals het geheele
N. T., heeft de godsdienst der evangelisten, niet alleen die van
Johannes, maar ook die der eerste drie, Christus tot middelpunt :
op het geloof in hem als den Zoon Gods komt het bij hen aan;
wie hem verwerpt staat buiten het Godsrijk, wie hem aanneemt
beerft de zaligheid''. Hij laat dan volgen : „dock door Mattheus,
Marcus en Lucas zijn ons woorden overgeleverd die een veel hooger
en zuiverder geest ademen, woorden waarin de Christus geen plaats
inneemt, maar Gods verheerlijking, Gods eischen, Gods liefde alley
zijn". Dit laatste beweren kunnen wij pier daarlaten, van de
eerste woorden seem ik dankbaar acte. Zal het nu nit zijn met de
conclusie, zoo vermoeiend dikwijls getrokken uit de versehillende
Christusbeelden in het N. T., dat n.l. het beeld, de persoon van
Christus door die beelden vrij wel onkenbaar is geworden ? Wij
willen het hopen, 't zal aan Oort niet liggen.
Is. VAN DIJK.
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Therese Hoven. Overwonnen. Amersfoort. Valkhoft
en Co. 1912.
Een bundel van drie verhalen, die bij ons maar heel matige
belangstelling hebben gewekt, niet omdat in de ons vertelde geschiedenissen weinig belangrijks gebenrt; integendeel, zoowel in
„Overwonnen", als in ,,Tante Laura" en „Mijn eerste cliente" zijn
het allesbehalve alledaagsche lotgevallen, die de heldinnen beleven.
Maar in alle drie ontbreekt dat zeker jets, dat ons met de menschen
in bet boek doet meeleven, mee-gevoelen, mee-lijden. Wij hooren
er altij d de schrij fster aan het woord en wi;; hebben voortdurend
onder het lezen de bijgedachte dat Therese Hoven een geval, een
of ander merkwaardig „fait divers" bedacht heeft, dit in den
ik-vorm van een stuk biografie heeft gegoten en dat nu voor ons
heeft opgeschreven. Ook in het eerste, meest dramatische, waarin
niet de heldin zelve haar levee verhaalt, missen wij het pakkende,
dat ons geboeid houdt. Het is alles „vlak" gedaan; geen diepte
en geen hoogte ; voor ons gevoel had dat alles ook wel anders .. .
H. S.
of ook wel niet kunnen gebeuren.
Cornelis Veth. Prikkel-idyllen. Bussum. C. A. J. van
Dishoeck. 1912.
Van de Prikkel-idyllen, die de Neer Cornelis Veth heeft geschreven en met kostelijke plaatjes „verlucht", zijn, voorzoover ons
bekend, drie deeltjes verschenen : I De allerlaatste avonturen van
Sir Sherlock Holmes, II Crimineel Allerlei (Lotgevallen van Nick
Carter, Buffalo Bill, de Gentleman-inbrekers enz.); III Nella, of
het slachtoffer van Misdaad en Bedrog. Volksroman. -- Het zijn
werkelij k kostelij ke parodieen op de bekende genres en de heer
Veth heeft met veel geest, ook met veel goeden smaak de prikkellectuur van verschillende gading — er is een afstand tusschen
Conan Doyle en den volksroman — nageschreven. Nella of.. . enz.
is in zijn soort verrukkelijk. „Een schurkachtig plan kwam terstond
bij hem op, terwijl de grijnslach, waarmee wij reeds kennis maakten,
wederom optrad, dock slechts op dat gedeelte van zijn gelaat, dat
voor Nella's moeder onzichtbaar was." Ziehier een bloempje uit
vele. Ook de Nick Carter enz.-reeks is voortreffelij k in zijn soort.
Het is een aangename verpoozing dezen onzin to lezen; het is een
treurige gedachte dat de pier bespottelijk gemaakte origineelen
door velen gelezen worden, met graagte, en dat die velen daarin
genot vinden ... .
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Maar wij vreezen dat deze parodieen niet doel zullen treffen
door het wansmakige, onmogelijke, onziunige van de origineelen
to doers inzien aan de lieden, die deze lezen. Zulke menschen zijn,
gelooven wij, to zeer verstompt, to veel vergrofd om het fijne in
het werk van Veth to proeven. Misschien zullen zij er nog wel
boos om worden dat iemand bun lievelings-lectuur zoo persifleert.
Als zij ten minste deze prikkel-idyllen lezen. Al spoedig zullen zij
zien dat dit niet is, wat zij zoeken en zij zullen elkaar waarschuwen
dat dit namaak is, niet het echte mooie, rillingwekkende, boeiende,
spannende....
D us : heel best werk dit, maar men stelle zich niet voor dat
deze charge de oude draken zal dooden. Wie de boekjes van Veth
lezen, zullen daar veel pleizier van hebben, nog eens : ze zijn kostelijk, maar die lieden zijn het niet voor wie een waarschuwing in
dezen of anderen worm noodig is. En zij, voor wie die waarschuwing
wel heel nuttig zou zijn, zullen deze idyllen als niet-echt verwerpen.
Tenzij ze misschien zoo verstompt zijn dat ze de charge niet voelen
en „Nella" heel mooi gaan vinden !
H. S.
Dr. A. M. Brouwer. De moderne richting. Eene historisch-dogmatische studie. Nijmegen. Firma H. ten Hoet.
Een „zuiver-zakelijke" bespreking, zonder daarbij eigen inzicht
to verzwijgen : ziedaar wat blijkens het korte woord vooraf de
schrij ver zich voorstelt. Als wij zooiets lezen zeggen wij: jawel ;
en denken dat daar toch niet veel van terecht zal komen. Des to
grooter lof voor Dr. Br. dat zijn werk geheel aan zijn voornemen
beantwoordt. Hij vertelt sine ira et studio, hetgeen Loch niet meebrengt zonder voorliefde, goed- of afkeuring. Legt men zijn boek
naast dat van Dr. J. Herderschee dan zou men het als het contra
tegenover het pro kunnen beschouwen, maar het staat en door
rijkdom van stof en door diepte van oordeel ongelijk hooger. De
studie voor zijn dissertatie over D. Chantepie de la Saussaye had
Dr. Br. reeds diep ingeleid in de eerste periode der moderne
richting, die van Scholten, Opzoomer, Pierson; Loch heeft hij het
in dat proefschrift gezegde niet eenvoudig herhaald, maar zijn
onderwerp gelijkmatig historisch behandeld. Vooral de gesehiedenis,
en daarbij inzonderheid de jongste phase, licht hij holder toe. Ik
kan mij niet voorstellen dat de woordvoerders, die hij veelal met
hun eigen uitspraken kenschetst, bezwaar kunnen hebben in de
wijze waarop Dr. Br. ze ten tooneele brengt. Natuurlijk is het
mogelijk dat deze of gene acht dat op hem to weinig, op een
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ander vat veel licht valt; terwijl het gevoel van niet gereed to
zijn, dat door Prof. Eerdmans, Dr. de Graaf en anderen dier „j ongste
phase" word t geuit, velen weer minder sympathiek zal wezen dan
onzen schrij ver.
Ik kan de talrijke bijzonderheden over een tijd, dien ik grootendeels zelf heb beleefd, hier in een korte aankondiging niet doen
uitkomen. Laat mij alleen zeggen dat het mij zeer j uist voorkomt
naast Scholten en Qpzoomer een vooral niet lagere plaats in to
ruimen voor Hoekstra, die minder scherpe lij nen trekkend, minder
ruimen invloed oefenend, mij voorkomt dieper geest to zijn geweest.
Over den invloed van Schleiermacher zou ik uitvoeriger en ook
anders hebben gesproken dan de schrijver hier en daar ter loops
doet.
De groote verdiensten en het groote nut van dit boek zijn
dat het de discussie over de „moderne richting" waarlijk verheft.
Sedert een halve eeuw voedt zij tal van brochures. Heden vindt
men ze nog, tot wee-wordens toe, in vele blaadjes, ook dient zij
soms als vulsel van leege preeken ; alles pro et contra. Daarom is
het go'ed dat een ernstig en kundig man als ooze schrijver er een
studie aan heeft gewijd. Zijn boek vinde vele lezers.
1. S.
Dr. J. R. Slotemaker de Bruine. Sociologie en Christendom. Een inleiding. Utrecht. G. J. A. Ruijs, 1912.
Bekend is het sprookj a van den reus Wiens felle oogen alles
kapot keken, waarop zij zich vestigden. Is bet wonder dat Dr.
Si. de Br, mij telkens aan dien reus doet denken ? Als hij ergens
naar kijkt ziet hij dadelijk in het beeld de mozaiek. Hij is een
geest wien het om het geheel, om het leven to doers is; maar zijn
scherp verstand ontleedt tegelijk het begrip dat zich splitst in
tal van deelen.
Is dit een of keurende kritiek ? Ik ben er verre van, gaven
die ik zelf mis gering to achten. Ik karakteriseer wat mij vaak
heeft getroffen, maar nooit sterker dan bij de lezing der artikels die
de schrijver in dezen bundel heeft bijeengebracht. Sociologie en
Christendom: hij definieert de termen om dan beider verband to
bepalen. Is dit „bene distinguit" niet echt wetenschappelijk ?
ongetwijfeld. En toch ... Bij een zoo omvangrijk en vaag begrip
als het moderne modewoord sociologie aanduidt, en nog veel meer
bij een zoo diep doordringende en alomvattende levensmacht als
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,,Christendom'' gevoelen wij bij elke splitsing in puntjes dat het
eigenlijke levee ontsnapt.
Ik twist hierover evenwel niet met den schrijver. Definities
zijn een noodzakelijk kwaad. Laat ons ze niet verwaarloozen; laat
ons er ook niet to veel van ophangen. Inmiddels deze tweede
bundel van den schrijver, een inleiding ditmaal op een drietal
andere die hij nog nauwelijks durft to beloven maar die toch in
zijn geest levee, is van harte welkom; ik acht het goed en heilzaam
werk. Wanneer ik reserves maak hecht ik daaraan geen overmatig
gewicht, overtuigd dat de veelheid van gezichtspunten en de verscheidenheid van geestesaanleg niet tot oppositie moet worden
opgeblazen. Welk belang hebben schrijver of lezers dat ik bij
zijn V° hoofdstuk allerlei vraagteekens zet, terwijl ik zijn IVe
tegen het naakte kerkgezag der Roomschen onvoorwaardelijk beaam?
Wat ik to doen heb is alleen den schrijver bij zijn veelomvattend werk moed en kracht toe to wenschen. Hij behoort tot de
schaarscher wordende voorgangers die lagere middelen minachten,
niet op agitatie en succes uit zijn, maar waarlijk willen — en
kunnen -- voorlichten en leiden.
1. S.
Onze koloniale landbouw. I. De rietsuiker-industrie op
Java, door J. Sibinga Mulder. II. Het boschbedrijf in
Nederlandseh Indie, door Ch. S. Lugt. Haarlem. H. D.
Tjeenk Willink en Zoon, 1512.
Het is inderdaad wel noodig, dat ons yolk in zijn geheel de
beteekenis kept van den landbouw, onder Europeesche leiding in
ooze kolonien gedreven, en dat bet bekend is met de wijze, waarop
de producten, bestemd voor de Europeesche markt, worden verkregen. Hoe meer die kennis toeneemt, hoe meer ook zal worden
begrepen hoe groot belang wij bij het bezit van Indie hebben.
Ook zal men dan den arbeid en de toewijding weer waardeeren
van hen die, zoowel in als buiten den staatsdienst, den hier bedoelden landbouw leiden en steeds in omvang doers toenemen.
Het is derhalve een zeer toe to j uichen plan van de uitgevers,
in een reeks (een twaalftal) „populaire werkj es" door deskundigen
de voornaamste voortbrengselen van Europeesche landbouw-industrie
to doers bespreken. Wij hebben thans twee dier werkjes, over
suiker en hout, voor ons, en wachten nog dergelijke over kina,
kokos, caoutchouc, tabak, koffie, thee, cacao, vezelstoffen, vruchten
en vluchtige olien.
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Uit deze opsornming blijkt, dat de titel „ooze koloniale landbouw" eigenlij k niet j uist gekozen is; of moet de nadruk vallen
op „ooze", d.i. die der Europeanen ?
De boekj es zien er aanlokkelij k uit : netj es gedrukt en kwistig
geillustreerd, al moet erkend worden dat sommige illustraties to
veel verkleind werden om nog geheel duidelijk to zijn.
Zij zullen wel blijken, aan het boven omschreven doel to beantwoorden. Wanneer ik eene opmerking van algemeenen aard
mocht wages, zou het deze zijn: hebben de schrijvers wel steeds
gedacht dat zij voor leeken schreven; wat weten dezen van „den
invloed van meerdere of mindere alcaliniteit of aciditeit na deficatie,
carbonatatie of sulfitatie" (I bl. 90) ; van „bestanden" (II bl. 6),
van „plentervorm" (II bL 7), en van een „plentervormig bestand"
(II bl. 63)?
De heer Lugt kwam blijkbaar pas goed op dreef toen hij de
eerste bladzijden had afgewerkt. ,,Beoogt men met de bebossching,
de regeling van den afvoer van het regenwater, dan dient men
daarvoor ten eerste die terreinen to kiezen die daarvoor in aanmerking konzen" (bi. 13), is vrij onbeholpen gezegd, en klinkt nog
al naief.
Op bl. 29 is van Overstraten, die in 't laatst der 1Se eeuw
Gouverneur-Generaal is geweest, bij vergissing omgedoopt in
E. B. K.
„van Hoogenstraaten".
Historisch gedenkboek der herstelling van Neerland's
onafhankelijkheid in 1813... onder leiding van G. J. W.
Koolemans Beijnen, geillustreerd onder toezicht van Mr. N.
Beets. Eerste Dee!. Haarlem. De Erven F. Bohn, 1912.
Dit boek vraagt de bijzondere aandacht van alle Nederlanders,
nu zij zich gereed waken, op luisterrijke wijze het eeuwfeest to
vieren van het berstel van 's lands onafhankelijkheid. Het vraagt
de aandacht door zijn zeer verzorgd uiterlijk : fraaie druk op goed
papier, mooie illustraties, waaronder tal van portretten van personen
die in 1813 een rol speelden. Maar vooral trekt ons de inhoud.
De eerste helft van het thans verschenen deel bevat vier
„algemeene opstellen" : de hoogleeraar Blok behandelt de staatkundige, zijn ambtgenoot Bussemaker de diplomatieke, generaal
Koolemans Beijnen de militaire geschiedenis der omwenteling van
1813; de o.ud-minister W. H. de Beaufort geeft eene uitvoerige
levensbeschrij ving van den man die in dat j aar de voorname rol
speelde, — van Gijsbert Karel van Hogendorp.
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De namen der schrij vers waarborgen de degelijkheid, de volkomen vertrouwbaarheid ook hunner artikelen.
In de verdere bladzijden wordt, provincies gewijze, verhaald
wat plaatselijk in verband met de omwenteling voorviel.
Dit eerste deel behandelt het Noorden des lands. Wat daar
geschiedde, zal vooral met belangstelling gelezen worden door hen,
die plaatselij k bekend zijn. Het ligt voor de hand, dat de gebeurtenissen niet overal van evenveel beteekenis zijn geweest; en
soms vervallen de schrij vers, dunkt mij, wel wat to zeer in bijzonderheden, b.v. op bl. 327.
Eene kleine opmerking is dat men, in een werk als dit, van
algemeen-nationaal karakter, voorzichtig moet zijn met het gebruik
van locale uitdrukkingen. Op genoemde blz. wordt verhaald dat
een jong mensch „over het stek" geworpen werd; ik geloof niet
dat de meeste Nederlanders weten dat zij daarvoor moeten lezen
„over de schutting".
Uit de pl aatselij ke beschrij vingen leeren wij, wat een last en
ellende de kozakken veroorzaakten. Gelukkig, dat van Hogendorp
en de zijnen reeds voor de komst dier „bevrijders" het algemeen
bestuur in handen hadden genomen; anders zou men zeker nog
veel meer moeite met hen hebben gehad. Ook de Coen opgedane
ondervinding vermaant ons, toch alle krachten in to spanners, to
alien tijde ons eigen meester to blijven.
E. B. K.
E. S. de Klerck. De Atj ehoorlog ... Deel I. Het ontstaan van den oorlog. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1912.
Welhaast veertig jaar geleden werd de Atjehoorlog verklaard.
Hij is thans — al heeft liij veel langer geduurd dan bij beter
staatkundig en militair beleid noodig zou zijn geweest -- reeds
sedert geruimen tijd geeindigd ; de personen, die bij dat beleid
betrokken waren, zijn van het wereldtooneel verdwenen. Het oogenblik is dus gekomen om het voile licht to doers opgaan over al
wat met het ontstaan van den oorlog en met de wijze waarop deze
gevoerd is in verband staat.
Onze leidende staatslieden van 1873 handelden, zooals de heer
Elout van Soeterwoude verklaarde, onder een „diep besef van verantwoordelijkheid"; rechtstreeks kan hun geen verwijt treffen, met
al wat zij wisten konden zij bezwaarlijk anders handelen dan zij
deden. Maar wanneer in vroegere jaren een andere gedragslijn
was gevolgd; wanneer men beter op de hoo ;te was geweest van
Atj ehsche toestanden en verb oudingen ; vooral ook wanneer men
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— maar wie kon dat Coen denken — minder waarde had gehecht
aan de bewijzen van het Atjehsche „verraad", hoe geheel anders
zou dan, vermoedelij k, de loop van zaken zijn geweest ! Wellicht
zou dan ooze suzereiniteit (of souvereiniteit) over Atjeh niet gevestigd zijn zonder strijd, maar dan hadden wij in plaats van het
geheele yolk, slechts eene partij tegenover ons gehad. En wanneer
het dan toch tot oorlog kwam, zou die niet veeleer tot een einde
zijn gebracht wanneer men krachtig had doorgetast tot de vijand
werkelijk verslagen was, in plaats van telkens, na eenig beperkt
militair succes, de vraag to stellen of men niet wat rust kon nemen
in afwachting dat de niet-verslagen vijand ons het genoegen zou
does, zich to komen onderwerpen ?

De heer E. S. de Klerck heeft door zijn aandeel in de beschrijving van den Java-oorlog getoond de eigenschappen to bezitten welke voor den onpartijdigen geschiedschrijver noodig zijn;
en wanneer men het thans verschenen deel, hetwelk over het ontstaan van den Atj eh-oorlog handelt, aandachtig leest, dan zal men
ongetwijfeld erkennen dat het werk bezwaarlijk aan betere handen
kon zijn toevertrouwd. Hij heeft de beschikking gehad over alle
archiefstukken, en daarvan een goed gebruik gemaakt, — ook om
de juistheid der gedrukte bronnen to toetsen.
Alle archiefstukken ... voor zoover die onder zijn bereik waren T
de archieven to Siboga en Padang zouden allicht nog het een en
ander opleveren. De heer de Klerck deelt b.v. het noodige mede
omtrent de voorstellen van den rad j a van Troemon, in het laatst
van 1870, en de daarop, in onkunde omtrent de ware verhoudingen,
door den Gouverneur van Sumatra's Westkust en den Raad van
Indie gegeven adviezen (bl. 337-38). Maar later (1871) kwam de
radja met aandrang op die voorstellen bij den resident van Tapanoeli terug ; ,,,wanneer ik maar weet, zeide hij, dat het aanbod wordt
aangenomen, zal ik zorgen dat Atjeh aan het Gouvernement wordt aangeboden."

De resident schreef er over naar Padang, met voorstel den
radj a to laten begaan ; hij zag daarin, terecht, het middel om
blijvenden invloed in Atjeh to verkrijgen. Maar de Gouverneur
deponeerde het voorstel in zijn archief, — vroeg zelfs geen nadere
beslissing van de regeering .. .
`Tan deze briefwisseling kon de Neer de Klerk geen kennis
dragen ; evenmin van het feit dat, Coen de resident, in 1878 ala
gouverneur van Sumatra's Westkust optredende, een bezoek van_

LEESTAFEL.

145

den radj a ontving en hem, onder herinnering aan diens aandringen
in 70--71, de vraag stelde hoe hij daartoe gekomen was, ten antwoord kreeg : wel, ik had alley met den Soeltan a fgesproken.
Wel mag de peer de Klerck zeggen dat ooze autoriteiten in
1870 toegerust waren met „een kennis (van Atjehsche toestanden)
welke dien naam niet verdienden." Waarom luisterden zij dan
niet naar den bekwamen resident, die in casu althans meer moist
dan al de Padangsche en Bataviaasche Heeren samen ?
Het kan natuurlijk mijne bedoeling niet zijn, het degelijke
werk van den beer de Klerck hier eenigermate to analyseeren ;
wie zich een oordeel wil vormen over den loop der taken, ook
lang voor de oorlogsverklaring, dient dat werk zelf to lezen. Hij
zal dan tot de slotsom komen, dat er in den loop der tijden vele
grove fouten zijn begaan, en dat ooze machthebbenden or niet op
bedacht zijn geweest, die tijdig to herstellen. Wat had b.v. moor
voor de hand gelegen dan dat wij de rechten van Atjeh op een
deel van Sumatra's Oostkust hadden afgekocht, zooals wel met
Siak geschiedde ? En ook, dat men den vij and nooit gering moot
achten, en vooral de kans niet moet versmaden, eene krachtige
partij des lands op zijn hand to hebben; dat eene oorlogsverklaring
een to belangrijke zaak is om daartoe to besluiten zonder dat alle
middelen om haar to vermijden zijn uitgeput .. .
Wat dit laatste betreft, — in de overtuiging dat het den
tegenstander slechts to doen was om tijd to winners en aldus de
gelegenheid to hebben zich beter voor den strijd gereed to maken,
heeft men van des Soeltans antwoorden op ons ultimatum weinig
notitie genomen.
Ik ben geen bewonderaar van de wijze, waarop generaal
van Swieten tijdens de tweede expeditie de leiding der zaken heeft
uitgeoefend en later langen tijd zijn invloed heeft doers gelden;
niaar ik heb, reeds vole jaren geleden, wel gedacht : hoe jammer,
dat hij geen gouvernementscommissaris is geweest in Maart 1873.
Hij zou zijne kalmte bewaard hebben, zich door de „trouweloosheid" en het „verraad" der Atjehers niet van zijn stuk hebben
laten brengen.
Op onzen eisch dat de Soeltan „de opperheerschappij van
Z. M. de Koning der Nederlanden erkenne", antwoordt de Sultan:
„wat het verlangen van mijn vriend is, dat moge de Allerhoogste
vervullen, en vervolgens ben ik het die 't vervullen zal." Dit was den
commissaris niet voldoende, hij moest „stellig en bepaald" weten
hoe het nu met de souvereiniteitserkenning stood; de Soeltan ant0. E. XIII 1
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woordt nu: „ik ben een weer en j ong, en ik verkeer slechts onder
de hoede van den Allerhoogste en vervolgens onder die van het verheven Nederlandsch-Indische Gouvernement."

Mij dunkt, generaal van Swieten zou geantwoord hebben: dan
zijn wij het eens ; gij stelt u onder onze hoede, -- laat ons deze
zaak thans nader regelen. Maar de gouvernementscommissaris, die
als lid in den Raad van Indie al de opwinding had meegemaakt
welke het gevolg was van Arifin's knoeierijen, wien op reis nog
was nageroepen (17 Maart) : denk er aan: „wij hebben met verraders
to doers", zag in des Soeltans verklaringen slechts uitvluchten .. .
Het is ons noodlot geweest, dat wij tijdens de voorgeschiedenis
van den Atjehoorlog niet voldoende to beschikken hadden over de
personen die op dat oogenblik noodig waren ; hunne kalmte wisten
to bewaren, met kennis van taken konden oordeelen, zich evenmin
door to groot vertrouwen als door to groot wantrouwen lieten leiden.
Netscher, de gouverneur van Sumatra's Westkust ; Read, ouzo
consul-generaal to Singapore, Nieuwenhuyzen, de gouvernementscommissaris, en anderen, hadden zich op ander gebied verdienstelij ke mannen getoond, — maar ten aanzien van Atj eh schoten zij
to kort in kennis, doorzicht en beleid.
Dit alles is een oordeel apres-coup, en niemand kan zeggen
dat hij, onder dezelfde omstandigheden, het beter zou hebben gedaan. Maar voor de toekomst is het van belang, de oorzaken to
peilen van vroegere fouten, opdat men ze niet bij voorkomende gelegenheid herhale; en daarom zijn goed gedocumenteerde studien
als die van den heer de Klerck van het hoogste nut.
Hulde aan den Minister van Kolonien, die tot het samenstellen
E. B. K.
van dit werk de opdracht gaf !
Uit het zonneland. Afrikaansche Reisbrieven van W.
Wynaendts Francken—Dyserinck. — 1912. H. D. Tjeenk
Willink & Zoon, Haarlem.
„Het boek heeft noch de pretentie „literatuur", noch die van
„studio" to zijn", verklaart de schrijfster in haar ,,woord vooraf" ;
en het is j uist het natuurlij ke, het pretentie-looze, dat bij de lezing
zoo aantrekt.
Mevrouw Wynaendts Francken geeft, zegt zij, slechts „mededeelingen van persoonlijke ervaringen, zooals (zij) die zou doers aan
goeie kennissen." Jawel, maar zij doet dat in bij zonder aantrekkelijken vorm ; zij geeft niet alleen wat zij zag en ondervond, maar
knoopt ook Naar eigen beschouwingen en overwegingen daaraan
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vast. En zoo geeft zij ons, die slechts nit de verte en oppervlakkig over personen en toestanden in Zuid- en Oost-Afrika kunnen
oordeelen, op tal van plaatsen een beter inzieht. Haar boek moge
dan niet de vrucht van diepzinnige „studie" zijn, -- er is wel
degelijk heel vat kennis vergaard en aan de plaatselijke omstandigheden getoetst voordat zij zulke boeiende causerieen kon leveren.
En dat het de begaafde vrouw waarlijk niet aan zelfstandig oordeel
ontbreekt, blijkt op tal van bladzijden ; uit hare bespiegelingen
over de Boeren en hunne aanvoerders -- uit die over Rhodes en
Kitchener eu Gordon.... uit die over hare reisgezellen ... .
Gaarne zou ik deze meening staven door aanhalingen nit het
zoo aantrekkelijk geschrift; maar deze aankondiging zou to uitvoerig
worden, en Loch nog een zeer onvoikomen beeld geven. Beter zal
het zijn, dat velen zich bet boek aanschaffen en dan zelf oordeelen
of ik het ten onrechte prees.
E. B. K.
Jhr. Dr. C. G. S. Sandberg. Op de gevaarlijke helling.
Haarlem, H. D. Tjeenk willink en Zoon, 1912.
Er moeten meer Nederlanders naar Indie. Overal, in den
$taatsdienst en in de particuliere maatschappij, komt men geschikte
krachten to kort, en onder dezen toestand lijdt alles. Terwijl tal
van landgenooten daar hooger zouden kunnen klimmen op den
maatschappelijken ladder, roepen wij vreemdelingen to hulp.
De heer Sandberg acht eon en ander zoo groot gevaar, dat
hij zijn lezenswaard vlugschrift bovenstaanden titel gaf. Er is, zegt
hij, goon voldoende aanmoediging tot vestiging in ooze kolonien,
en de ambtenaren-nood moet, althans voorloopig, het streven tegengaan om op allerlei gebied de regeerings-bemoeienis sterk uit to
breiden ; rnoedig dus het particulier initiatief krachtig aan ! Instede
daarvan wordt alles tegengehouden „door cone oppermachtige
bureaucratic en de dwingelandij waarmede zij Indio beheerscht."
Het is een oude klacht. Het Alg. Hand elsblad herinnerde (4
Dec. 1890) dat volgens cone in 1861 verschenen brochure „men in
Indio, bij het beramen en tot stand brengen van verbeteringen, al
to dikwijls cone stille tegenwerking ondervond daar, waar in de
eerste plaats het initiatief behoorde nit to gaan" ; dat vole planners
zich oplosten „in den dampkring der koloniale apathie".
Inderdaad is het altijd zoo geweest, vroeger moer dan thans
omdat, hoe verder men teruggaat, Indio meer was eene onvoldoend gecontroleerde ambtenaarskolonie. Er heeft de laatste
jaren vrij wat frissche wind gewaaid, — wat nog ontbreekt wordt
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bij den dag duidelijker. Het evengenoemd dagblad, dat (16 Januari
1894) den bevrienden Minister van Dedem meende to moeten
waarschuwen „zich niet to laten verstikken in het net der Indische
bureaucratic", zou, geloof ik, voor zoodanige waarschuwing nu niet
evenveel reden hebben .
Er is bij alle takken van dienst, gebrek aan personeel: De
heer Sandberg wijt dit vooral aan het streven der „bureaucratic
in haar onverzadelijken drang naar verheffing van eigen grootheid",
om regeeringsbemoeienis — staatsexploitatie — nit to breiden en
de particuliere energie to bemoeilijken.
Ik zoek de hoofdoorzaak elders. Indic ontwikkelt zich —
dank zij ook de op de Buitenbezittingen gevolgde staatkunde -op zeer onverwachte wijze : de ontvangsten klommen, volgens do
ramingen voor 1907 en 1913, van 167 tot 271 millioen gulden !
Natuurlijk zijn dan in alle takken van dienst ook weer ambtenaren
noodig: weer bestuursambtenaren, meer belastinggaarders, meer
postcommiezen en telegrafisten, meer onderwijzers, meer ingenieursr
meer geneesheeren enz. enz. Het is een zegen geweest dat de
Chineesche pachters van het tooneel verdwenen, maar ook daardoor
werd de behoefte aan landsdienaren vergroot.
En het aanbod hield met de grootere behoefte to minder gelijken
trod, omdat de particuliere nijverheid zich onder gunstige omstandigheden krachtig uitbreidde en voor die uitbreiding steeds personeel noodig had, dat zij vinden kon door, zoo noodig, betere voorwaarden aan to bieden.
Er zijn twee middelen om in de behoefte aan weer personeel
voor 's lands dienst to voorzien. Het eene, betere betaling, vooral
betere aanvangstractementen, wordt door den heer S. verdedigd ;
het andere -- opleiding voor zoover noodig voor 's lands rekening
— liet hij buiten beschouwing. Toch leert de ondervinding, sedert
ruim eene halve eeuw aan de Kon. Mil. Academic to Breda opgedaan, dat men op die wijze goede krachten tot zich trekt; en het
is mij eon raadsel, waarom men den daar gevolgden weg al niet
lang heeft gevolgd voor het verkrijgen van bnrgerlijke ambtenaren.
Nu ja, men deed dat sours, schoorvoetend, voor enkele categorieen
-- geneesheeren en ingenieurs —, maar daarmede komt men or
niet. Er zijn genoeg j ongelieden, die wel naar Indio willen ; maar
men make hun de gelegenheid gemakkelijk !
Er worden in de brochure van Dr. Sandberg een aantal andere
onderwerpen behandeld, die — voor zoover een buitenstaander
daarover cone meening kan hebben — tot bespreking uitlokken.
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Maar ooze plaatsruimte is beperkt, en wij moeten den belangstellende verder naar het geschrift verwijzen.
E. B. K.
Maurits Wagenvoort. Het stijfhoofdige bruidspaar. Roman
uit den tijd der 0. I. Compagnie. Amsterdam, L. J. Veen.
1912.
De „roman" komt pier, dunkt mij, pas in de tweede plaats ;
hoofdzaak is de schets, blij kbaar met kennis van zaken ontworpen,
van de maatschappelij ke verhoudingen en huishoudelij ke toestanden
in de nederzettingen der 0.-I. Compagnie langs Azie's vasten wal,
in de tweede helft der 17e eeuw.
Jammer, dat de heer Wagenvoort er soms zijn eigen spelling
— hij drinkt „punzj ", o. a. bl. 92, 114 --, en ook een eigenaardige
stijl op nahoudt. Wat zegt men b.v. van deze regels : „aan zijn
zijde een Portugeesch rapier met zulk een machtigen greep dat
hij er, op weg naar of van Golconda, reis, welke hij dertig maal
gedaan had, leeftocht voor drie dagen in kon bergen" ? (bl. 93) of
van deze : ,,alle anderen, alle mannen van de factorij, gesloten doze,
die de lijkbaar zouden volgen ..." (bl. 199). Het staat ook wat
vreemd als men, personen van een paar eeuwen geleden ten tooneele
voerende, tot den lezer de vraag richt : „ik weet niet of gij hem
nog gekend hebt" (bl. 112). En het gebaar, waarmede de schrij ver
met de Franschen van 1678 afrekent : „men lachte wat om de
„monsieurs" met hun mallen „zonnekoning", altijd achter de rokken
van een zijner afschuwelijke bijzitten" (bl. 123) lijkt mij in volstrekten strij d met de historie.
Trouwens, iemand die in de historie thuis is, bezondigt zich
niet licht aan een anachronisme zooals wij op bl. 117 lezen.
In 1677 was, zoo wordt ons verhaald, vrij plotseling de vroolijke
Van de Graaf gestorven. De oudejaarsavond-plechtigheid word
alzoo „met verslagen harten" gevierd, en „met betraande oogen
zongen zij" (wie, wordt niet vermeld) ,,vereenigd in den kerkdienst
van dit scheidingsuur des j aara", naar de berij wing van Datheen :
Als Bras end' hop is hier des menschen leven
Die heerlick bloeyt, zijnd' een wijle verheven
Ale een schoone bloeme staand op dat welt,
Maer als de wint eenmael daerover dryvet
Sy vergaet haest, so dat niet laugher blyvet
Haer plaetse daer sy voormaels was gestelt.
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Zoo had er moeten staan. Maar de heer Wagenvoort laat de
gemeente het psalmvers zingers in de ons bekende berijming van
Voet, die eerst in 1703 geboren werd ! !
E. B. K.
Hendr. C. Diferee. Vondel's Leven en Kunstontwikkeling. Met Portretten. Amsterdam, Van Holkema en Warendorf. 1912.
De kundige conservator van het Vondelmuseum, en de bekende
schrijver van menig artikel in onze tijdschriften en het Vondelj aarboek over onzen grootsten dichter, heeft met deze studie een
belangrijke bijdrage geleverd tot ooze Vondelliteratuur.
Volgens het Voorwoord wil zij zijn „een psychografie van
Neerlands grootsten dichter, een poging om de ontwikkeling van
Vondel's kunstleven to schetsen, zooals zich dat in zijn protestantschen tijd in bijna voortdurend opgaande lijnen aan tijdgenooten
en nageslaeht heeft geopenbaard".
De lezer zal wel doers den nadruk to leggen op dat : „in zijn
protestantschen tijd". Vooreerst zal hij dan niet teleurgesteld worden als hij deze studie ziet eindigen met een beschouwing van
den „Gysbreght", en verder begrijpen waarom de schrijver zijn
boek karakteriseert als een „verhandeling" (bl. 257).
Dit laatste is inderdaad zeer juist. Want de middelmoot van
dit boek vormt hoofdstuk V: „Vondel als dichter en hekeldichter,
voornamelijk met betrekking tot de kerkelijk-politieke twisters van
1623--1635" . Dit eene hoofdstuk Loch beslaat meer dan de helft
van het boek, geeft twee portretten, die van de predikanten Trigland en Cloppenburgh (terwijl behalve deze nog zijn opgenomen
die van Coornhert en Vondel), behandelt uitvoerig de procedure
tegen den predikant Hanecop, en krijgt daardoor werkelijk jets van
een verhandeling over Vondel contra de predikanten.
En, haasten wij ons er bij to voegen, een voortreffelij ke verhandeling. De schrijver toch heeft zich daartoe de bestudeering
getroost der lij vige folianten van de notulen en protocollen van
den Amsterdamschen Kerkeraad en der Amsterdamsche classis dier
dagen, hem toegankelijk gemaakt door welwillende tusschenkomst
van Dr. G. J. Vos Azn., aan Wien hij een woord van weemoedige
herinnering wijdt. (Voorwoord). Door zijn uitvoerige toelichting
begrijpen wij beter de houding van den hekeldichter, maar ook
die zijner tegenstanders.
Dit is nu wel de hoofdverdienste van dit werk ; toch niet de
eenige. Want de teekening van de stad Amsterdam en hare be-
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volking bij den aanvang der Zeventiende Eeuw en van Vondel's
jeugd is mede zeer verdienstelijk. Enkele foutjes, ais de onjuiste
meening dat Vondel weinig of geen schoolonderricht zou hebben
gehad, worden rechtgezet, en voornamelijk wordt de kerkelijke
sfeer geteekend waarin Vondel opgroeit.
Tocli blijven bier vragen. Is bet wenschelijk in een Leven van
Vondel de procedure Hanecop in extenso to geveri, en ,,De Rynstroom" en al zijn heeriijke, lyrische gedichten met een enkel wooed
voorbij to gaan? Kan een Roornscbe toegeven dat met den ,,0ysbreght" Vondel's kunst tot voile ontplooiing is gekomen? Wordt
aan de hekeldichten, door den lateren Vondel met alle energie
verworpen, en een opneming in zijn volledige dichtwerken onwaardig
gekeurd, bier niet to veel eer bewezen?
Vragen, die wij bier natuurlijk niet beantwoorden. Wel willen
we erkennen dat de slotbeschouwing van den ,,Gysbregbt", waarin
de schrijver de synthese ziet van Vondel's kunst mij zeer gelukt
scbijnt. Hoewel daarin de herhaalde uitdrukking: ,,Vondel's
piëtisme voor het land zijner inwoning" (bi 270/1), waar natuurlijk
bedoeld is piöteitsgevoel, wat vreemnd doet bij een schrijver die
G. F. H.
zoo goed thuis is in theologische termen.
H. P. Berlage. Een Drietal Lezingen in Amerika gehouden. Rotterdam, MCMXII, W. L. en J. Brusse.
De bouwmeester Berlage, zooals deze kunstenaar met gelukkige
vermijding van het vreeinde architect zich noemt, schroomt niet
dezelfde dingen dikwijis to zeggen. Daar is niets tegen: integendeel,
daar is alles voor. Waarheid is altijd nieuw, verliest niet, maar wint
bij herhaling, vraagt zelfs om herhaling. Waarheid die niet tegen
herhaling kan, lijkt bedenkelijk op eigenzinnigheid en willekeur.
Zoo vernemen we hier wat we in zijn vorige, bier mede besproken
werken, ook reeds lazen. Dat kunst is uiting van cuituur, en dat
cultuur zonder religieuzen ondergrond, zonder gemeensehapsieven,
dat zonder conventie niet bestaan kan, onmogelijk is. Dat daarom
de negentiende-eeuwscbe kunst, waarin het subjectivisme hoogtij
vierde, moest verwilderen, wat vooral bleek uit de bouwkunst, ,,de
directe uiting van het maatschappelijk levee" (bI. 9). Dat dus de
kunst, vooral de bouwkunst, heeft to hopen op een verlevendiging
van bet religieuze gemeenschapsgevoel, dat in de G-rieksche en
Middeneeuwsche kunstwerken zoo heerlijk tot uiting kwam. Zoodat:
,,de geschiedenis van bet geioof is tegeiijk de geschiedenis der
bouwkunst" (bi. 7).
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Tot zoover gaat ieder gaarne met den schrijver mee. Doch
als liij dan zegt dat de bekende godsdiensten hebben afgedaan en
we dus een nieuwen religieuzen ondergrond hebben to vormen voor
de nieuwe kunst, en dat deze to zoeken is in „de organisatie van
het moderne zakenleven, dat is dus in het algemeen van den
arbeid" (bl. 11), dan zegt menigeen met mij : „zoover zijn we nog
niet, en zoover zullen we gelukkig nooit komen."
Doch dit neemt niet weg dat, al kan deze godsdienstprediker
ons niet bekeeren, deze kunstenaar ooze aandacht steeds blijft
boeien. Het is een lust hem alle willekeur in kunst to hooren
afwij zen en hem to hooren betoogen, hoe j uist de bouwkunst het
systeem, als bezielde uiting der logische gedachte, blijft gebruiken,
en hierdoor aan bij na elke kunst wat to zeggen heeft.
G. F. H.
Gids voor de bezoekers van het Museum MeermannoWestreenianum I, bewerkt door A. W. Byvanck. 's-Gravenhage, de Gebroeders van Cleef, 1912.
Er is een vrij groot aantal Nederlanders, wier kennis van het
hier bovengenoemde Museum niet verder gaat dan bet vage besef,
dat deze inrichting met haar sonoor-klinkenden naam, ergens in
den Haag is, dat zij in eene zekere relatie staat tot de Koninklijke
Bibliotheek, en dat van tijd tot tijd de couranten door eene officieele
opgaaf van het aantal bezoekers Nederland in de gelegenheid
stellen op to merken met hoe groote bescheidenheid zijne burgers
gebruik makers van de gastvriyheid van het Meermanno-Westreenianum.
Indien in die bescheidenheid na de verschijning van dezen
„Gids" geene verandering komt, dan pleit dat zoowel tegen de
belangstelling als tegen den goeden smaak van hen die den Haag
bezoeken. Op eenvoudiger, onderhoudender en keuriger wijze dan
in dit boekj e geschiedt den toekomstigen bezoeker van het Museum
in to lichten omtrent de omstandigheden waaronder het is ontstaan,
omtrent hetgeen er is to zien, en omtrent de wijze waarop men
het zien moet, zou niet gemakkelijk zijn. Men moet dit boekje
thuis lezen, en dan, aldus rustig voorbereid, naar den Haag gaan. -Na een korte, maar door de breedheid van opvatting belangwekkende
familiegeschiedenis der stichters wordt in eene schets, eerst van
Egypte's geschiedenis, cultuur en kunst, daarna van de historic,
de religie en de kunstontwikkeling der beider klassieke volken, de
lezer op zeer taktvolle wijze ingeleid in hetgeen de verzameling

LEESTAFEL.

153

hem zal to zien geven. De schrijver heeft zich daarbij de moeite
getroost, ook omtrent de techniek den bezoeker nauwkeurig in to
lichten. Omtrent het bronsgieten, de terra-cotta-kunst en de ceramiek -- met name de beschildering der vazen --- geeft hij zeer
lezenswaardige inlichtingen. En wanneer eens een exemplaar uit
de kunstverzameling bijzondere opmerkzaamheid verdient, dan
brengt herhaaldelijk de catalogue eene zorgvuidige uiteenzetting
van de beteekenis dezer preciosa. Als model van zulk eene digressie
p oem ik het betoog over de „Korebuste". Voeg ik hierbij dat een
reeks zeer duidelijke, scherp uitgevoerde reproducties den catalogue
versieren — vooral de ceramiek-illustraties verdienen bier vermelding — dan zal niemand zich verwonderen dat ik dit boekje een uitnemend geslaagde en zeer hoflijke uitnoodiging poem tot bezoek aan
het museum Meermanno-Westreenianum.
K. K.

Aischylos' Prometheus geboeid. Uit het Grieksch door
P. C. Boutens. Met Voorwoord en Aanteekeningen. Wereldbibliotheek.
Gelijk in het Grieksch over het algemeen de taal van den
Prometheus eenvoudiger is dan van den Agamemnon, zoo is ook

voor den Nederlandschen lezer de Prometheusvertaling van Boutens
begrijpelijker dan zijne overzetting van den Agamemnon. Toch is
de Hollandsche dichter de methode, door hem in den Agamemnon
gevolgd, in den Prometheus volkomen getrouw gebleven. Wij danken
aan zijnen arbeid ook nu weer eene vertaling ondernomen met de
grootst mogelijke pieteit voor den Helleenschen treurspeldichter,
met diepgaande kennis van de woordenscheppende kracht der
Grieksche poezie, en met rijk meesterschap over het Nederlandsch.
Het hangt van ieders aard en aanleg af, hoe hij deze vertaling
zal lezen. Ik zelf heb een groot genot gesmaakt door haar naast
het origineel to leggen. Niet, om to kijken, of het uitkwam : dienaangaande had ik geene vrees. Maar om nu Bens dat altijd weer
treffende wonder to zien gebeuren : een onsterflijk Grieksch vers
herboren in de klanken van Nederlandsche dichtertaal, dan weer
in de schepping van nieuwe Nederlandsche woorden de kloeke
poging toe to j uichen om in een woord de voegzame compositiekracht der oude taal aan den modernen lezer to toonen, dikwijls
ook om to ervaren dat op eene AeschyleIsche gedachte nieuw licht

1 54

LEESTAFEL.

voor mij viel als ik haar hoorde vertolken door een Nederlandsch
dichter van zoo hooge begaafdheid als Boutens is, en ten slotte
Loch ook om telkens to gevoelen dat nooit ten voile de poetische
kracht van Aeschylus, vooral niet van zij ne lyriek weerklinkt in
de vertaling.
Dit laatste beseft voor alles zonder twijfel ook de dichter zelf
die het zelfverloochenende werk deter overzetting heeft ondernomen,
en het volbracht met zooveel gestrenge zelftucht. En daarom zijn
wij hem to meer erkentelijk. Want niets slechts bun, die geen
Grieksch verstaan, maar ook, wellicht zelfs nog meer hun, die wel
het oorspronkelijke kunnen lezen heeft hij Aeschylus reader gebracht.
En dat is een schoou werk.
K. K.
Nine Minnema. Griselda. Amsterdam. C. L. G. Veldt, 1912.
Het allegorisch spel van Griselda -- voor hare vertrouwde
kennissen Grisel — die, oorspronkelij k alleen om haren vader
Wolfuur to redden afdalend in het hellewoud, aldaar blijft toeven
en ten slotte in des duivels liefde den eeuwigen vrede vindt, dit
kleine drama, dat tevens een soort van vrijheidsprediking wil zijn,
kan men alleen goed en zonder oneerbiedige opmerkingen navertellen als men er in gelooft, d.w.z. als men gevoelt dat de gedachte leveed en de verzen echt zijn. Maar het stuk is niet in
schoone verzen geschreven ! Wanneer wij er op wijzen dat de jonge
Griselda bij Naar eerste vertoef in het Duivelsbosch dit lied to
hooren krijgt :
Grisel is 's duivels in eeuw igheid
En in de hel zijn geen grenzen van tijd
Eeuwigheid —
Geen tijd.
Eeuwigheid —

dan hebben wij zonder twijfel aan deze duivelsbruid de deernis
onzer lezers verschaft.
K. K.
Nellie. Stamelingen. Amsterdam. A. H. Kruyyt.
De schat van schoone poezie welken wij — nog afgezien van
Bijbel en kerkgezangen -- in onze letterkunde bezitten, naieve

LE L TA F EL.

15 3

liederen naast verheven gedichten, moest, dunkt me, iederen dichter
dringen om in het publiceeren van eigen poezie met groote bescheidenheid to werk to gaan. Enkele zeer kleine bundeltjes
--- zooals Nellie er treffende heeft gegeven in hare „Roepstemmen"
enz. -- mogen hun weg vinden ; de publicatie van deze Stamelingen
Loon t to zeer hoe ver men gaan kan wanneer men eenmaal aanneemt dat het der moeite waard is verzen — ook vrome verzen -te laten drukken „die bitter weinig met kunst to makers hebben."
Dc tegenstelling door de schrij Ester in hare voorrede gemaakt
tusschen vrooinheid en literaire schoonheid acht ik onjuist, en voor
vroomheid en schoonbeid beide ondienstig.
K. K.

Henry van Meerbeke. (Schuilnaam van wijlen M. W.
van der Aa). Zoo wordt men lid van de Tweede Kamer.
Hollandsehe Verkiezings-Roman. Derde Druk, geIllustreerd
door Louis Raemaekers. Uitgegeven Anno 1912 bij C. L.
van Langenhuysen to Amsterdam.
IIet is merkwaardig zoo weinig als onze Nederlandsehe letterkundigen aan het politieke levee en aan den politieken strijd stof
voor hun romans of blijspelen ontleenen. Iedereen lent natuurlijk
„ll_ e Kiesvereeniging van Stellendijk", waarin het gewichtig plattelands-gedoe en -geleuter op waarlijk klassieke wijze door Lodewijk
Mulder is gehekeld. En iedereen herinnert zich ook „De CandidatC7ur van Bommel", het voortreffelijk, satyriek tooneelspel van
,,Doctor Juris", achter welken naam later bleek dat de Koo zich
had verborgen. Maar verder? Ja, „de politick" duikt hier en daar
wel op, zoo in vroegere en latere romans van Anna de Savornin
Lohman, die bij voorkeur anti-revolutionnaire Ministers of Kamerleden (om in haar jargon to spreken) aan de schandpaal nagelt.
Ook in andere boeken komt nu en dan wel zoo iets voor, dock
wanneer men het geheele veld onzer vaderlandsehe bellettrie zou
afjagen om to vangen wat zij in dit opzicht oplevert, dan zou de
weitasch maar heel schraal zijn gevuld.
Hoe komt dat? Ik weet het niet. Voor een groot deel vindt
het verschijnsel wellicht zijn verklaring in het feit dat het politick
levee in belangrijke mate --- en wellicht, wat missehien niet door
iedereen zal worden toegegeven, in steeds grooter mate — buiten
de belangstelling van ons yolk in zijn geheel omgaat. ,,De politiek", dat is iets waar natuurlUk karnerleden „in" doen of ,,aan"
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doers; ook bemoeien zich vanzelfsprekend daarmee alle lieden, die
nu eenmaal door ambt of beroep zich wel daarmee moeten inlaten :
publicisten, journalisten, bestuursleden van kiesvereenigingen enz.
Doch de groote massa trekt zich van dat alles weinig of niets aan,
althans in gewone tijden. Is er een heel rumoerige kamerzitting
geweest of heeft zich een geruchtmakend feit voorgedaan. dan
wordt daar wel even over gepraat in kringen, die anders over
zulke zaken hardnekkig zwijgen. En eenmaal in de vier jaar
wordt de groote trom geroerd en trachten de in de publieke zaak
belangstellenden heel het kiezerskorps warm to . makers voor den
strijd, die zal worden gevoerd. Maar normaal en in het algemeen
leeft ons yolk, levee ook de intellectueelen niet of nauwelijks mee
met wat er op en om en in het Binnenhof to koop is.
Ligt het voor een overgroot deel zeker wel daaraan dat de
politieke roman ten onzent een zoo zeldzaam jets is, voor een ander
deel is het to wij ten -- j a, to wij ten, want men moet het verschijnsel betreuren : er ligt hier een rij k veld voor bewerking zoo goed
als braak -- aan het feit dat de lieden, die in de politiek vooraanstaan of zelfs maar de politiek volgen, geen romanschrijvers
zijn en dat omgekeerd de lieden, die romans schrijven, zich verre
houden van al wat naar poiitiek zweemt. Was dat antlers, ons yolk
zou misschien wel smaak krijgen in zulke boeken, al was het
alleen maar ter wille der afwisseling, die deze boeken zouden
brengen to midden der eentonigheid....
Eon bewijs voor de goede kansen, die de goede „Hollandsche
Verkiezingsroman" ten onzent zou hebben, levert de derde druk
van v. Meerbeke's werk. De noon van den schrij ver, de .leer G.
A. P. M. van der Aa, die „bij den derden rondgang " een inleiding
tot dozen roman gaf, verzekert ons dat de beide vorige uitgaven
geheel uitverkocht waren en dat van versehillende zijden telkens
weer aanvraag om exemplaren kwam. Het werk dateert, gelijk
men weet, van enkele tientallen j area her, uit het laatste kwart
der negentiende eeuw. Welnu, er is dan toch wel belangstelling,
wanneer nu nog gevraagd wordt naar eon boek, dat ons vertelt
hoe men toentertijd kamerlid word. En wanneer dat waar is,
wanneer inderdaad die belangstelling bestaat, laten dan Loch ooze
romanschrijvers niet larger dit terrein vermijden, gelijk zij tot nog
toe zoo angstvallig doen. De derde druk van dit boek Loch moge
velen welkom zijn — wij gelooven dat graag — maar veel liever
zou velen zijn de eerste druk van een nieuw boek, waarin we to
lezen krijgen hoe men ten jare 1912 eon uitverkorene des yolks
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wordt ! Maar ziet ge dan niet, gij die romans schrijft, wat prachtig veld zich hier voor u opent? Het voorbereidend werk in de
kiesvereeniging, het opmaken van de „groslijst", de toetsing van
kleur en tint der voorloopige candidaten, de vertrouwelijke besprekingen, de eindelijke candidaatstelling, nu het openlijk optreden
van den aangewezene, zijn eerste spreekbeurt, het debat, de
groote-stads-meeting, de ,,avondjes" in plattelandsgemeenten, de
gedachtenwisseling van den a.s. volksvertegenwoordiger met plaatselijke beroemhheden, de overwegingen, overleggingen en beraadslagingen tusschen hem, die op het slappekoord manoeuvreert en
de bevorderaars van zijn candidatuur, de beloften die van hem
worden gevraagd, de brieven die hij ontvangt en schrijft, al bet
geharrewar, het gescharrel, het ,,verkiezingswerk", de transacties
bij partijen, de trillingen op den dag der stemming, het opjagen
van onwillige kiezers, de kansberekening, de verrassingen van den
uitslag; daarna het tijdperk tusschen stemming en herstemming,
het optreden en de gemoedsgesteldheid van den candidaat in deze
dagen, de eindelijke zegepraal of de vernietigde hoop; en de
naween of de glorie .... maar ziet gij dan niet wat een heerlijkheid het moet zijn om dat boek to schrijven ?
Zou het waar zijn dat alien, die van deze dingen iets of weten,
geen roman schrij ven kunnen en dat zij, die wel in staat zijn een
roman to schrij ven, van dat alles geen voldoende notie hebben ?
Och kom ! Laat dan de derde druk van v. Meerbeke's „Hollandschen
verkiezingsroman" door den eersten van can nieuwen gevolgd
worden ! De stof zal in '13 voor het grijpen liggen. En het boek
zal, gelijk uitgevers zeggen, in een lang gevoelde behoefte voorzien !
H. S.

Suze La Chapelle--Roobol. De gezusters Meienhof.
Moderne Bibliotheek. Amsterdam. Van Holkema en
Warendorf.
Er is in dit aardige verhaaltje een goede en goedmoedige
humor: de brave, kuische, prentsche oude- j uffrouwen Meienhof, zoo
knusjes op het villatje in haar dorp wonend, krijgen ter vervanging van de oude meid, die op een hofje in stad gaat woven, op
aanbeveling van domine een heel Jong en onbedorven, vroolijk en
vriendelijk weesmeisje als dienstbode. Ze zijn verrukt over Rika,
die zoo flunk werkt, gedienstig en eenvoudig is. Maar Rika knoopt
to kwader ure de kennismaking aan met een jongen schilder, die
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tijdelijk in het dorp is, van Wien zij alleen den voornaam weet
maar wien zij alles geeft.... Haar geheim kan niet altijd verborgen blij ven ; trouwens : de dokter openbaart het. En nu laat
de schrijfster op een alleraardigste mauler ons zien hoe de twee
brave oude dames — van wie de een een heel schuldeloos romannetje in haar jeugd heeft gehad doch de ander zelfs dat niet —
na de aanvankelijke afschuw en ontzetting over de gruwelijke
zonde en het verschrikkelijk geval, langzamerliand zich met het
denkbeeld verzoemen, Rik, niet wegzenden, maar tegen den tijd
van het aanstaaud moederschap ontzien, een tweede meid voor het
grove werk in huis nemen, de logeerkamer als kraamkamer inrichten,
een wieg uit de stad betrekken, zich vooraf al verkneuteren in
het felt dat er een baby in huis zal zij n.... Zoo sterk komt dat
gevoel over Naar beiden dat zij de openbare meening van het
heele dorp trotseeren, de verkoeling met den predikant en de breuk
met de groote mevrouw, die op het kasteel woont, gelaten dragen.
Deze op het eerste gezicht zoo alleronwaarschijnlijkste omkeer
van deze beide stij ve j uffers wordt ons door de kunst der schrijfster zoowaar aannemelijk gemaakt. En wij genieten ten voile den
humor van het vreemd geval. Wij leeren begrijpen dat deze twee
in fatsoen gekluisterde dames niet alleen brave menschen waren,
loch ook dat zij de moederlij ke gevoelens kenden, die in elke

vrouw sluimeren. Mevrouw La Chapelle-Roobol heeft dat alles
ons heel fijntjes en aardigjes verteld, zonder to schrille kleuren,
net goed, net echt, zooals het onder die omstandigheden zou kunnen
H. S.
gebeuren.

M. C. E. Ovink-Soer. Een verloren levee. Amersfoort.
Valkhoff en Co., 1912.
Wie, als ondergeteekende, zoo nauwgezet of ouderwetseh is dat
hij, alvorens zijn oordeel over een boek uit to spreken, dat boek
althans eenmaal rustig wil hebben gelezen van begin tot eind, die wordt
door de kennisneming van deze vij f in een deel verzamelde verhalen aan het wankelen gebracht. De eerste geschiedenis is niet
belangwekkend, een verloren levee, nu j a : een kind uit den kampong, met slechte neigingen ; wij volgen haar levee van de j eugd
tot het graf, zien haar van kwaad tot erger vervallen, steeds dieper zinken, zonder dat het ons jets „doet". Zal de rest dan meevallen ? „Fraulein" interesseert ons ook al niet. Misschien het derde,
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langere verhaal, van bijna 80 blz. onder den suggestieven wel ,,Toerekenbaar ?" Neen, ook die heel lang uitgesponnen gesehiedenis
boeit niet en houdt ons geen oogenblik gevangen. De twee laatste :
„Een wonder" en „Wederzien" steken een turf hoogte boven de
voorafgaande nit. door zekeren humor in het eerste, de tragiek
van het laatste, maar daarmee wordt tocli waarlijk de balans niet
sluitend gemaakt. Deze sehrijfster heeft — wij kunnen het waarlijk
niet anders zeggen om onzen indruk juist weer to geven — heel
veel woorden, heel wat gesprekken en beschrijvingen noodig gehad
om ons geschiedenisjes mee to deelen, waarvan we aan het slot
vragen : o, zoo, wat zou dat flu? Wat wil dit alles ? Wordt daarvoor onze belangstelling gevraagd?
Zoodat de nauwgezette beoordeelaar bijna in de verleiding zou
komen een voigend maal het klassieke „ex ungue leonem" toe to
passen en na het eerste verhaal uit zoo's bundel gelezen to hebben
aan to nemen dat de rest wel net zoo zal zijn. Natuurlijk, dat mad;
niet. Men weet nooit wat het vervolg nog brengt. Maar wanneer
na het eerste de vier volgende verhalen al even weinig om 't lijf
hebben en op even langdradigen trant worden verteld, dan gevoelt
de referent zich door zijn nauwgezetheid Loch lichtelijk gedupeerd!
H. S.
Eline van Stuwe (Jacqueline Reyneke van Stuwe). Als
't hart jong is. Modern-Bibliotheek. Amsterdam, van
Holkema en Warendorf. z. j.
Helene en Bob Hesselveldt zijn heel arm achtergebleven na
den dood hunner ouders, die het nu volwassen meisje en den jongen
student in overgroote weelde hebben opgevoed; zij zijn nu in een
Haagsch derde-rangs-pension. De student Bob heeft niets beters
weten to verkrijgen dan een klerkenbaantje aan een ministerie,
Helene plaatst in alle groote dagbladen advertenties voor een betrekking als gezelschapsdame. Eerst komen er in 't geheel geen
brieven op de advertentie, dan drie tegelijk, die Helene op een
enkelen morgen afwerkt ; overal stoot zij het hoofd. En nu is ze
zoo moedeloos, dat zij alle voedsel weigert, apathisch neerligt en
liefst maar wil sterven': Zelfs de heerlijke bonbons, die kolonel
Witte, een oud vriend van haar vader haar toezendt, fleuren haar
niet op. Eindelijk vertelt haar dokter aan Naar nicht Berkenhoff
hoe 't met Helene staat; deze goede, lichtelijk-Indische rijke dame
haalt dadelij k 't arme kind in haar huffs, dat altijd vol is van 't
rumoer der lawaaiige spruiten. Helene leidt hier een gemakkelijk
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leventje, doch begrijpt wel dat zij er niet eeuwig kan blijven.
Wanneer dus de kolonel Witte — wiens kinderen ouder zijn dan
Helene — haar vraagt zijn tweede vrouw to worden, neemt zij, na
eenigen strijd (want ze heeft geen liefde voor hem) -- dat aanbod
aan, niet omdat de kolonel zooveel geld heeft, maar omdat hij een
der grootste schuldeischers was in den boedel van Helene's ouders
doch edelaardiglijk ailes heeft kwijtgescholden en dus er aanspraak
op heeft dat zij nu hem Naar levee wijdt ! Zij trouwen. Eerst
gaat alles goed. Helene heeft zich niets to ontzeggen. Maar de
oude heer.... is niet Jong meer; van haar kant was en blijft 't
een huwelijk zonder liefde. Ook is de kolonel jaloersch; tot overmaat van ramp wordt hij gebrekkig : rheumatiek, hetgeen 's mans
humeur niet verbetert. Scenes nu en dan. Maar Helene blijft
haar roeping getrouw. Natuurlijk komt dan het jongemensch ten
tooneele, die den ouden beer inpalmt door hem, die niet meer uitgaat, heele middagen bezig to houden en op Wien Helene verlieft
(gelijk hij op haar). Declaratie.
Wat flu? Juist is er een consult over des kolonels toestand.
Zal de oude heer beter worden ? Of wacht hem verlamming en
een langdurig lijden ? Helene, door haar jongen vriend geprest
met hem weg to gaan, stelt haar beslissing of hankelijk van wat
de faculteit zal oordeelen : als er voor hem (haar man) kans op
beterschap bestaat, zal zij den ouden heer, die Naar dan immers
als verpleegster niet noodig heeft, verlaten om den ander to volgen: is de kolonel gevonnisd, zal hij niet herstellen, dan zal zij
bij hem blij ven. Welnu, zij zal blij ven, want de professor geeft
zoo goed als geen hoop op algemeen herstel.
Er zou over de eigenaardige psychologie van dit geval veel
to zeggen zijn, maar het is nauwelijks de moeite waard. Helene
is geen belangwekkende persoonlij kheid ; zij leeft niet, maar wordt
geleefd of laat zich levee, is een slappe ziel zonder merg of pit,
gelijk de lezer al bemerkt wanneer zij na de mislukking van haar
aanbieding als gezelschapsjuffrouw reeds dadelijk bij de pakken
neerligt. Waarom heeft zij nicht Berkenhoff niet gevraagd voor
Naar een passende betrekking to zoeken ? Waarom ? Ja, waarom ?
Omdat zij door mislukking tot wanhoop en door wanhoop tot dit
huwelijk en door dit huwelijk tot de romantische scene aan het slot
moest komen. Aldus wilde het (Jacq)eline (Reyneke) van Stuwe.
H. S.
En dus: zoo moest het. Maar onnoozel is het.

Overiieminq verboden.
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Schoon de algemeene beschouwirigen over de Staatsbegrooting ditmaal van een onbelangrijkheid zijn geweest
die to sneer teleurstelde daar ze anders in het laatste jaar
vOór de stembus juist het levendigst plachten to zijn,
hebben ze toch op twee punten het perspectief van onze
politick verruimd. `fie hebben nameljk doen zien dat er
veel meer leans is op een zakenkabinet dan uien vódr deze
beschouwingen mocht aannemen en ze hebben voorts
kiaarheid gebraeht ten aanzien van de voornemens der
IRegeering en daarmede zeer waarschijnljk ook ten aanzien
van die der reg Bering spartijeii.
Lu het vrij diehte woad van onze politiek is nu drieërlei uitzicht geopend: op een kabinet van de rechterzij de,
op een van de vrijzinnigen en op een cabinet d'affaires. Met
den heer Drucker neem ik de mogelijkheid van andere
oplossingen aan, dock ik meen mij voorshands slechts
bezig to moeten houden met de Brie genoemde, de eenige
die niet weer volkomen vaag zijn. Zelfs loopt het uitzicht
in twee van de drie richtingen (die van een rechtsch en
die van een vrijzinhiig kabinet) naar een vast duel: een
mmIl of mccv scherp omschreven program.
. E. XIII 2
11
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In elk van deze drie richting en zou ik met de lezers
van dit tijdschrift even op verkenn.ing willen gaan.
That ons beg innen met het uitzieht, dat de Reg eering
heeft geopend.
Ik gewaagde zooeven van een „min of meer seherp
omschreven program". Wat het Reg eeringsprogram belangt
Believe men, in deze qualificatie, den meesten nadruk
to leggen op het „min". Althans voor zooveel het tweede
gedeelte betreft, het toekomstprogram; want het eerste
deel, waaraan het tweede als verlengstuk is gezet, is looter
een bevestiging van wat reeds hetzij nit Troonreden, hetzij
nit woorden of laden der tegenwoordige Regeering bekend
was. Pat eerste deel dient echter vooral niet nit het oog
to worden verloren.
Het begint met eenige algemeene phrasen over de
„christelij ke rechtsbeginselen" Welke men als onschadelij k
vl ag vertoon zou kunnen laten rusten, ware het niet dat
ze op tendentieuse en bedenkelijke wijze verbonden zijn
met een soort van declaration des droits du... croyant. Dc peer
Heemskerk toch zeide (blz. 1313 van de Hanclelingen) : „De
openbare orde pier to lande eischt van de ingezetenen
g eenerlei wezenlij ke beperking, tenzij men den eisch zou
stellen, dat de vrije citing der geloofsovertuiging beh oort
to worden beperkt in het belang der nationale eenhe,id.
Dien eisch, to vinden in het manifest der vrij zinnige concentratie, verwerpt de Reg eering in den naam der gewetensvrij held".
`Ilet redeverband, met het vreemd gebezigde „tenzij",
is niet geheel duidelij k. Wel duidelij k is echter dat de
peer Ileemskerk het oorbaar heeft geacht om voor de
Regeeringg het monopolie der behartiging van gewetensvrijheid op to eischen en om to beweren dat die gewetensvrijheid in het vrijzinnige manifest zou worden belaagd
door een eisch van beperking der vrije uiting van geloofsovertuiging. Daar is echter niets van aan ; er staat niets
in het heele manifest, dat ook maar eenigermate recht
tot zulk een voorstelling geeft en ik weet niet waarover
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meii zich meer moet verbazen: over dit krasse stuk
Regeeririgs-demagogie of over het verzuim van protest
daartegen bij de vrjjzinnige sprekers in hun replieken. Het
heele Regeeringsprogram is trouwens, in die replieken,
onbegrjpe1ij kerwij ze totaal veron achtzaamd.
Op deze hoogst bedenkehjke inleiding volgt een evenecus bedenkelijke passus over benoemingen. Is het - dit
zij hier thsscheii haakjes gevraagd wel toeval dat de
benoeniiiigspolitiek in dit program de eerste plants inneemt
zoodra men aan de concrete uitwerking der ,,christelijke
rechtsbeginselen" komt Of heeft, met deze wellicht onbewuste rangschikking, niet veeleer de Regeering doers nitkomen Welk een beteekenis dit deel van de ,,christelijke"
politiek in haar gedachteii, of aithans in Naar sub-conscious
wezen heeft P MiJ dunkt dit vooropsehuiven treffend.
De benoemrngsleer van de Regeering is saam to vatten
in deze woorden: evenredige vertegenwoordiging van verschullende iichtirigen in openbare ambten, met dien verstande dat de benoemden bekwaam en geschikt moeten
zjn. Dat de Regeeringspraktijk steeds op deze Regeeringstheorie gekiopt heeft, is minstens twijfelachtig. Men denke
rnaar aan den He]derschen schoolopziener. Doch ook de
theorie is verwerpelijk. Immers, zij stelt voorop dat gestreefd moet worden naar vertegenwoordigiiig van verschillende richtirigen en brengt de vraag der geschiktheid en
bekwaamheid, welke de beheerschende behoort to wezen,
terug op de tweede plaats, eigenlijk slechts als een soort
correctief van den godsdienstig-politieken maatstaf. Pit is
een geheel verkeerde inethode en aan Naar toepassing
moeten dan ook stellig de vele onzuivere benoemingen van
het ministerie-Heemskerk en vooral van den minister
lleemskerk worden geweten. Men vraagt niet meer naar
den meest geschikte maar moet, volgens de Regeeringsleer,
eerst uitmaken welke ,,richting" aan de beurt van verteg enwoordi gin g is om zich dan, bij het sorteeren der candidaten van die uitverkoren richting, to vergenoegen met
iemand lien men, met min of meer korreltjes zout, ,,bekwaam" en ,,geschikt" meent to mogen stempelen. Het
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spreekt vanzelf dat dus de keuze vooraf zeer is beperkt
en het is ook begrijpelijk dat het examen in bekwaamheid
en geschiktheid voor geloofs- of coalitie-genooten allicht
minder streng zal uitvallen dan voor anderen. En het isdan ook zeker deze averechtsche leer die geleid heeft tot
gene benoeming als die, onlangs, van den secretaris van
den Centralen Uezondheidsraad. Om nu ook her maar
bij een voorbeeld to blijven.
Na de benoemingen schijnt, in den gedachtengang der
Regeering, de sociale quaestie in rang orde van belang to
volgen. Wij hooren de mededeeling dat do Regeering
,,vast houdt" aan haar sociaal program: ,,in de eerste
plaats invaliditeits- en ouderdomsverzekering en ziekteverzekering". Het is dus de tweede uitgave van het sociaal
program, die van na Dr. Kuypers ultimatum, waaraan do
Regeering thans (voorloopig) ,,vast houdt". Dus met do
invaliditeitsverzekering voorop. In elk geval is dus nog
eens duidelijk uitgesproken dat dit Kabinet - en na
het gebeurde ware dit ook anders noch to wachten noch
to verger - het verouderde en veelszijds veroordeelde
stelsel der dwangverzekering niet loslaat. En niet minder
duidelijk wordt verklaard dat de Regeering ,,gekant is
tegen het staatspensioen, dat in reactie tegen de armen wet een deel der armenzorg door de Overheid zou doe
overnemen".... maar dat door het ontwerp-Talma, door
zijn overgangsbepaling, in gebrekkigen vorin toch wordt
binnen gehaald.
Over vrijwillige verzekering wordt, in dit program
van een Kabinet dat ,,de gezonde krachten in de naatschappij levende".... ,,dankbaar" evil erkenneu en ,,tot
ontwikkeling brengen".... gezwegen. In de sociale verzekering is do rechterzijde nu eenmaal nog niet verder
gekomen dan tot het standpunt dat de vrjzinnigen tien
jaar geleden innamen.
Bijna een kolom van do Hadelingen wordt gevuld
door het Ministerieele betoog over de noodzakelijkheid
van tariefsherziening, eene herziening waaraan do Rege ering ,,blijft vasthouden", ,,niet omdat zij protectie wenseht"
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muar c)mdat, ,,in den stand van het Rjks- en het gerneentelij k helasti n gwezen verb 00gm g van in directe belastin g niet
de bedreiging der nationale welvaart inhoudt, welke eigen
is aan verhooging der direete belastingen". Pit laatste
klinkt leer zonderhng. Pat een verhooging van directe
helastingen tteraard een ,,bedreiging der nationale welvaarf' moet heeteii is een bewering, zóó fantastisch dat
ze zeker nit het rninst vreemd zal hebben gekionken
in de omen van deii Minister van F'inanciën, die o.a. versterkiiig van middelen wil zoeken in het heffen van een
rijksinkomstenbelasting. Toch kijkt deze Minister niet
spoedig vreemd op van een fantastische bewering, want
de gediiifde verklaring van den premier dat de Regeering
een protecfie weiischt, sehijnt hij (zie blz. 1477 van de
Handel'ingen) zondei' eenige verbazing to hebben aangehoord
hoewel ze, gelijk de Iieer de Meester had aangetoond, lijnrechi in strijd was met wat hj zeif in de schrifte1jke geda ditenwisseling betieftènde het Tariefontwerp heeft gezegd
en trouwens ook met wat daaromtrent in de anti-revoluticnuaire ell kathoieke verkiezingsprogranus van 1909 is
geischt.
Op de Lange verdediging van de tariefsherziening,
welke vernioedelijk zoo fang uitviel omdat ze dat punt
van bet Reg eeriiigsprograni betrof waarop de meeste aanvallen nit het gansche land zijn gericht, volgt een passus
over oiize ]andsverdediging waarin eenige treffeljke algemeene waarheden worden gezegd dock waarvan de strekking
precies even vaag is alsof er niets stond. Een Regeering
en een regeeringsmeerderheid die op militair gebied Been
tinder perspectief opened dan een van zulk een dichten
thist, hehoorden waailijk den vrijzinnigen niet to verwijten,
dat zij in bun manifest over de defensie geheel zwjgen.
hr sehijnt, rechts en links, inderdaad niets nauwkeurigs
over to zeggen cii in zulk een geval lijkt zwijgen juister
dan het uiten van wat algemeene phraseri.
Fn eindelijk vindt men, in dit eerste deel van het
veikiezingsmanifest der Regeering, een tirade over de
,,roepiiig der Christelike Overheid tegenover Indië". Een
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aanhaling van woorden des heeren Idenburg uit het jaar
1902. Pit mist alle actualiteit en beteekenis. We hebben,
sedertdien, de daclen van den heer Idenburg kunnen waarnemen. Deze geven ons den besten maatstaf ter beoordeelin g
van het „christelij ke" regeering sbeleid in Ned.-Indie en
zijn, in den worm van Zondagscirculaires en van een
zendingspolitiek die noch met de eisehen van goed onderwijs noch met het gevaar van het Pan-Islamisme voldoende
rekening schij nt to houden, allerminst geschikt om vertrouwen to wekken in de wij sheid van een „christelij k."
regiment. Integendeel, al ware tegen het Kabinet-Heemskerk niets anders in to breng en dan zijn demonstratief
confessionalisme in Indie, dan zou dat alleen reds voldoende reden wezen oin to wensehen dat het zoo spoedig
mogelijk verdwijne. De feiten op zichzelven zijn niet zoo
erg en zouden hies to lande minder aandacht behoeven
to trekken dock tegenover een Mohammedaansehe bevolking is de heer Van Deventer heeft in de Eerste
Kamer er op gewezen hoezeer het Engelsche Staatsbestuur
dit begrij pt de grootste voorzichtig heid geboden. En een
regirne als dat van den Neer Idenburg dat, vooral nu
het geplaatst is in het leader van de onbesuisde aansporingen der Kuypers, Woltj ers, Hovy's, Scheurers en Bog aardts,
geen afdoende waarborg biedt voor het toepassen van die
voorzichtigheid, levert een nationaal gevaar voor de toekomst op, nog heel wat grooter dan dat van het protectionisme in Nederland.
Op dit eerste deel van het Regeeringsprogram, bevestiging en paraphrase van het tegenwoordige, volg de
een tweede deel dat het eigenlij k nieuwe in het uitzicht
opende. Het betrof hoofdzakelij k de voornemens der Regeering inzake Grondwetsherziening en daar deze wellicht,
wanneer dit artikel verschijnt, reeds Zn concrete zullen zijn
to beoordeelen, meen ik hierover thans niet veel to moeten
zeggen. Te meel• daar dit deel van het Regeeringsprogram,
gelijk ik reeds opmerkte, bijzonder vaag, ja zelfs op
menig punt raadselachtig is. Eene oplossing van het
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kiesrechtvraagstuk die ,,iii vereen stem miii g (is) iii e t het
gevoeleii der rechterzijde" i alleen daarom reeds iets raadselachtigs omdat nooit in zake het kiesrecht eenig gezameiilij k ,,gevoeleii der rechterzij de" is geformuleerd.
Alleen de IRoomsehe en de anti-revolutionnaire partij
hebben hun kiesreehtverlangeii s in programs g uit maar
dat dit niet gelijk staat met een ,,gevoelen der reehterzjde",
is gebleken uit het rapport der Groiidwetsconimissie, dat
flu joist niet getuigt van rechtsche homogeniteit en rechtsche potentie op dit gebied. Duidehjk is voorshands alleen
de aankondiging vaii evenredig kiesrecht wat iiien ook
vindt in het vrijzinnige manifest en wat dus gelukkig
geen punt van politieken strijd meer s(hiJnt to zullen zjn.
Leer geheimzinii ig daarentegen en weinig geruststellend is weder wat over de verhoudiiig tusscheii Kroon en
Volksvertegenwoordigiiig door den Minister is gezegd.
Weinig geruststellend is reeds, vooral wegens de verwijzung
naar het voorstel van de rechtsche ineerderheid der Urondwetscommissie, wat iii en in 's Ministers retie van 13
December vindt. Maar waarl:jk oniustwekkend is de iiadere
paraphrase van die eerste niting in de ministerieele rephek
van 18 December. Daar in elk geval, hoe let voorstel
tot G-rondwetsherzieniiig op dit puiit ook moge uitvallen,
's Ministers woorden een toehchtiiig daartoe zulleii zjn en
de strekkiiig er van zulleii aangeven, lijkt het nuttig, om
al vast in herinnering to brengen wat iiien op blz. 1471
van de Handelinqeii Iiierover vindt. Na to hebben betoogd
dat hot ,,anti-revolutionnaire beginsel" een toenemenden
invloed heeft geoefend ,,op ons staatkundig en staatsrechteljk leven", vervolgde do Minister:
,,Ten gevolge daarvan is er in de machtsverhouding
tusschen Kroon en Volksvertegen woordigrn g een practj k
gekomen, veel moor in anti-revolutioiniairen zin. Dc practjk
van de Grondwet is in dit opzicht reel minder dan vroeger
naar de liberale methode en veel mccv dan vroeger naar
anti-revolutionnairen trant. 1-Tier is geen quaestie van
absolutisme tegenover do vrijheid, maar bier is hot de
positie van de Overheid in hair eigenaardige roeping als
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regeerster en dienaresse Gods en Iiandhaafster van het
recht, en van de Volksvertegenwoordigirig die vrijelijk invloed mag uitoefenen op de handelingen van de Overheid.
Dat is de ware practkij van de Grondwet op dit oogen
bilk. En wanneer men nu de terminologie van de Grondwet met die practijk in overeenstemming brengt, dan
verandert men de maehtsverhouding niet, men maakt zich
ook met sehuidig aan schijii, maar men brengt eenvoudig
werkeiijkheid in de wetgeving".
lTermoedelijk zuilen velen thans voor 't eerst verneinen
dat de antirevolutionnairen, ook zonder de Grondwet formeel to wjzigen, Loch reeds leans hebben gezien om de
praktijk der Grondwet to veranderen. Yermoedeiijk ook
zulien veieii, na dit to hebben vernomen, to vergeefs zich
de hersens pijnigen met het zoeken naar teekenen van
die veranderde praktijk. 1k weet aithans niet, waaruit
zou zijn gebieken dat de antirevolutionnaire Ministers zich
anders dan him liberale voorgangers of opvolgers hebben
gedragen hetzij j eg ens de Kroon, hetzij j eg ens de Yolksvertegenwoordiging, hetzij in de verhouding tussehen die
twee.... of het moest zij de van weinig deferentie getuigende wijze waarop minister Kuyper de Kroon heeft
gebezigd in de Overijselsche quaestie en voor het oatbinden van de Eerste Kamer. Doch, hoe dit ook zij, men
weet nu dat het indienen, door deze Reg eering, van het
voorstel der rechtsche meerderheid van de Staatscommissie
(of van een dergelijk voorstel) in elk geval zal beteekenen:
een uitwisschen van de liberale lijn op dit punt. Men
is dus gewaarschuwd.
Zeer vaag en raadselachtig is ook het Regeeringsprogram ten aanzien van de verhouding tusschen Kerk en
Staat. Men kan to dezen opzichte siechts de concrete
voorstellen afwachten.
Evenmin heel duidelijk is wat over het bijzonder onderwijs is gezegd maar de verkiaring ,,dat de gewetensvrijheid
de vrije ontwikkeiing van het bij zonder onderwijs eischt,
zonder dat het bij het openbaar onderwijs mag worden
achtergesteld" doet vermoeden dat elke eisch van overheids-
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zorg voor openbaai, dat wil zeggen voor alien zooveel
rnogeljjk toegankelijk, onderwijs staat to worden gesclirapt.
Daartegenover zij hot concept nit do nota van zes vrjzinnige loden der Grondwetscommissie aanbevolen in do aandacht van alien, die verdraagzaamheid willen betrachten
niet alIén j eg ens do cloricalen en Wien het niet in de
eerste plaats one bevordering van goioofsverdeeldheid is to
doer.
Vrij vaag is ook de aankondiging van een reorgaiiisatie van hot onderwijs en van de regeling van hot yakonderwijs en het voorbereidend onderwijs. En men zou,
einde1jk, hetzelfde kunnon zeggen van do uiting betreftènde
een ,,nieuwe regeling" der onderwijzerssalarisseri, ware het
niet dat men met zekerheid kon voorspellen dat deze
,,regeliiig" in elk geval ,,verhooging" zal beteokenen. Toen
de hoer Kuyper verloden jaar de IRegeering had aangespoord om toch to zorgen voor het vuur waaraan de
rochtscho ,,fakkels" in 1913 zouden zjn to ontsteken,
hebben do christelijke onderwijzers in een van hun organen
hem doen weten dat men aan hun belangen behoorde to
denken indien men hen als fakkeidragers Wilde aanwerven.
Do IRegeering heeft dit blijkelijk ook vernomnen en zoer wel
vorstaa a. Do aa.nkondiging der salaris-,,i'egelin g " getuigt
er van.
Of do hoer Hoemskork hot vuur zal weten to leveren
oni do fakkels to doer ontbranden, mag, op grond van
zjn aanleg, worden betwij feld.
Maar voor do levering van brandstof zal hj zorgeim.
Zij hot ook dat do specifiek ,,christelijke" brandstofsoorton - herziening van do Zondagswet, van do Vaccinewet en van hot eedsvraagstuk en afschaffing van de Staatsloterij - ook ditmaal weer onbruikbaar schijnen voor do
,,ehristolijke" fakkels.
*
Dit wat hot Rogeeringsprogramn beiangt. Vie god
dwangwetgeving wenscht - die nog wel gekocht moot
worden met een revolutionneering van ous economisch
lovon - en allorminst ons koloniaal bezit door onvoor-
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zichtigh eden in gevaar wil brengen, kan in dit program
slechts een zees donker uitzicht vinden. Een mengsel van
clericale reactie en staatssoeialistisch radicalisme - voor
zoover het niet in nevelen is gehuld. Een ... . zwart-roode
,,vaan in den mist".
Daartegenover is nu, door het concentratie-manifest,
een ander, een vrijzinnig perspectief geopend.
Na wat door Mr. W. H. de Beaufort in het Decembermummer van dit tijdschrift over de vrijzinnige conceuitratie
is geschreven, zal ik hierover niet meer uitweiden. In vele
opzichten toch, en zeker wat de hoofdstrekking der beschouwing van dien staatsman betreft, zou ik slechts
naar zjn oordeel kunnen verwijzeri. 1k wil mij dus beperken tot het aangeven van het gezichtspunt waaruit, naar
mijne opvatting van het liberalisnie, het concentratiemanifest is to beschouwen en van de slotsom waartoe mij
die besehouwing heeft geleid.
If et concentratie-manifest dan is, mij ns inziens, voornamelijk to beschouwen als een maatregel van verweer. De
drie vrjzirinige groepen hebben zoozeer de noodzakelijkheid gevoeld mu de politiek der rechterzijde to stuiten
dat zj, onder then druk, zich hebben geconcentreerd.
Palma, sub pondere creseit. Dit is ter rechterzijde zóó goed
begrepeii dat de heer Nolens gewaagde van den ,,nooddwang" waaronder dit program ontstaan was, daarmee
dan echter ook erkennend, dat er, voor de vrijzinnigen,
,,nood" was!
Wanneer men dit flu vooropstelt, volgt daaruit, dat
men niet anders dan een vrijzinnig, d. i. een anti-clericaal
en anti-socialistisch, niet een liberaal program mocht vergen.
Hadden de o)ste11ers van het program zich dan niet
kunuien en moeten bepalen tot het eerste, het louver afwereuide en verneinende deel eivan en zich niet moeten
onthotiden van elke positieve toevoegiuig aan de negatie
der tegenwoordige regeeringsbeginselen en -practijken P De
vraag is bevestigend beantwoord door niemand minder
dan Mr. S. van Houten, maar nochtans waag 1k het, er
een ontkennend antwoord op to geven. Het vertrouwen
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va•Xi dell klezer whit Illeii niet met touter negatles. Hij wil
iiiet eu1 k el tegen steininell maar ook voor ; tea en het eene,
niaar to gelijk vci6r het andere. Een program dat enkel
afbi•eekt en niet ouk eecl bouwplan is, bevredigt hem niet
en ee n u itzieh t dat rn iet vender dan de steinbus zelve reikt,
is hens 1e pijne van dell stembusgang niet waard. Zelfs
zij die is elk ;•evil het tegenwoordige regime willen zien
ei.ndigeli, zullen ziiet hard loopen wamleer hun volstrekt
niet ezegd wordt, waarheen ze gaan.
Met deze eig enaardig e kiezers-psycholog i.e nloet worden
g erekell d. Al to nuchter kail men den klezer niet houden ;
zljn verbeelChna wil 6 Sk vat.
De sanieristellers van het program hebben dit terech.t
in ;• ezien e» zich >>iet vergenoegd met de critiek, die gemak.kelij k was, dock ook zich g ewaag d aazl de kunst die,
begeven linil lliet geringe verschillen van meeniug, outzaglij k nioeilij k lily ^ et zij u g eweest. Dat zij in dit deel van
hrl opzet vrij wel zij n ge slaa gd, lij k t mij een kun ststuk
bewoludering afdwingt.
de vragen of dit manifest met eenig vertrouw en
als grc adslag van cczl vrij zi mmi • re •eerinbsprogram zou
z jii to aauivaardeil en of eell liberanl ermee gelloegen
nelnen kan.
Op beide vragen zon ik bevestigend durven antwoordezi.
Wa t de eerie belan a t, bedenkingen zij n zeker to
oppereu en lnoeilijkheden zulleui ongetwijfeld rijzen zoodra
mnexl, muiet ccii vi•ijzinulig bewind, zou koinen voor de uoodzakelij kheid van nitwerkin • in eonCreto. Dan zal men hebben
to p1•ec^1sez• eu1 wells „algemeen kiesrecht" men wil voorstellen (met welke uitsluiti_ng en ! ), Welke uui ate van ouderdomsverzorging men beoogt ezi in Welk kader men die
evil phiatsen ; ook: hoe de middelen to vinden zijn. En
over de behartining van 's lands verdedibing, pier en iii
Indie, zal men zich hebberl to verstaan. Mij was het voorg ekonueuu dat althali s enkele van deze punten reader diemiden to worden bepreciseerd eri dat men met het opmaken
en publi ceeren van ee1I vrijzinnig program had kunnen
wachteul totdat, wellieht in 't aaii ezicht der stenlbus, 't
slat vcrrassin • en
Restei3
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gezamenlijk gevaar tot nog weer wederzijdsche offervaardigheid zou hebben geleid. In lien zin heb ik m geuit
zoo lang ik meende dat hot nog tijd was. Thans is het
dat echter hot meer. Be vergaderingen der drie vrijzinnige
partijen zijn gehouden en hebben hot program goedgekeurd. Oritiek kan thans nog slchts afbrekend, niet opbouwend werken en zulk eon critiek mag alleen hij nog
leveren die tegen hot concentratie-program zóó principieele
bezwaren heeft dat hij, door verzwakking van de vrjzinnige
actie, hover zelfs het Regeeringsprog ram bij do stembus
wil doon winnen dan het concentratie-program. Bit is niet
aangedurfd door mannon als Van Karnebeok en Treub,
schoon die tegen enkele programdesiderata wel degehijk
principieele bedenking hadden. To minder dus zal hot
worden ondernomen door iemand, die zulke principieele
bezwaren niet heeft.
Eon vrijzinnige rogeering, die hot bowind aanvaardt
op don grondsiag van dit program, zal zeker moeiljkhoden
ondervinden die men alleen in dwaas zelfbedrog of even
dwaze luchthartigheid zou kunnen trachton weg to cijferen.
IMIaar dat die moeiljkhodon onoverkornehijk zouden blijken,
behoeft niet bij voorbaat to worden aangenomen. Men
vergete niet dat do vrij zin nig eii, indien ze tot regeeren
werden genoopt, zeker in nog sterkere mate dan thans de
noodzakehijkheid van samenwerking zouden beseffen. Zoowel hun gevoel van veiantwoordelijkhoid als de vrees voor
eon j ammerlij k fiasco zouden hen aansporen tot do uiterste
inspanning van eonsgezindheid.
Bit stukje Reg eerie gspsychologie inag, dunkt mij,
eveuzeer in 't oog gehouden worden als do kiezerspsychologie van zooevou.
Ook do vraag of eon hiberaal genoegen kan semen
met dit manifest dat eon vrijzinnig, goon hiberaal program
is en ook niet - flog niet - wezen kon, mag bevestigend
worden beantwoord. Natuurhijk slits hot met volkomen
goede trouw worde uitgevoerd en niemand aan eenigo
niet uit den tekst van hot program zelvo voortvloeiende,
uitlegging wordo gobonden.
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Dc raag, of dit vrijzinnige program genoeg liberaals
biedt, kan naar twee methoden worden beantwoord.
Negatief, door to onderzoeken of het manifest vrj is van
clericale en van socialistische smetten. Positief, door na
to gain of het de liberate idee van Yrijheid en Vooruitgang, in het onverbrekehjk verband van die twee, roTd oende liuldigt.
Wat de clericale smetten belangt, niemand zeker zal
ontkeniieii dat het manifest daarvan geheel vrj is. De
aanwezigheid van socialistische smetten zou eerst kiinnen
blijken bj uitvoering van het program. Namelijk voor
wat k eerste heift dei • sociale paragraaf betreft. ZooaTs
deze daar staat, als een eisch tot staatsuitkeering aan
behoeftigen diet aanvuhling door viij willige, van staats wege
gesteunde, verzekeriug, is er riiets socialistisch in. Naar
zuiver iiberalen opzet ware de volgorde zeker omgekeerd:
v rjwiI1ige verzekering voolop met oiidersterniing van behoeftigeii alts aanvn]ling. Want principieel is alleen de
vrij willige, van staatswege gesteunde, verzekering volkomen
liberaal en kan de stet atsuitkeeriiig nan behoeftigen, wanneer ze buiten de gewone armeiizorg wordt gebracht, alleen
worden aanvaard op grond van de erkenning dat met het
invoeren van het liberaTe stelsel veel to lang is gewacht
mu het tharis nog geb eel toereikend to aehten. Evenwel
is dit zeker geen bedenking die zwaar mag wegen en
dieiit veeleer met groote voldoening to worden g econ stateerd : le. dat hot staatssocialistische stelsel van dwang- verzekering hetweik zoo lang onze sociale wetgeving heeft
beg oocheld, is losgelaten, 2e. dat do of socialistische Cf
bedriegelij ke naam staats-,,pensioen" niet wordt genoemd
en 3e. dat het werkehjk liberale stelsel der vrijwillige
verzekering in dit manifest een plants vindt schoomi het
eigenlijk eerst sedert 1906, door het praeadvies van Mr.
Dr. ter Spill voor de Yereeriiging voor Staathuishoudkunde
en Statistiek, onder de algemeene aandacht is gebracht
en eemst sedert 1909 binnen de sfeer der actieve politiek
is gehaald door gene partij: die der Vrij-liberalen.
Nn doet zich echter, wat de ouderdomsverzorging be-
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treft, eene complicatie voor, waaraan tot nu toe weinig
of gean aandacht is gewijd en die deze toch zeker
verdient.
Bij de algerneene beschouwingen over het invaliditeitsontwerp is namelijk door ineer dan den socialistischen
spreker, o.a. door Mr. Troelstra, verklaard dat de sociaaldemocraten allerininst gesteld waren op een defluitieve
regeling van de ouderdornsverzorging vddr dat de Grondwetsherziening tot stand zou zjj n gekomen. Integendeel,
zij achtten de tegenwoordige Tweede Kamer tot het mode
werken aan zulk een regeling niet bevoegd. Intusschen
moest er wel iets gebeureri en dat jets behoorde huns
inzieris to bestaan in een noodinaatregel, een staatsuitkeering aan de tegenwoordige behoeftige ouden. Deze
eisch zal dus door de sociaal-democraten aan eon vrijzinnige
regeering en wellicht ook reeds aan vrjzinnige Kamercandidaten worden gestold. Het kornt mij voor dat heraan niet kan worden voldaan. Dc staatsouderdomsverzorging
mag in geen goval worden losgemaakt van hot programverband met do vrijwillige verzekering, 66k niet onder
hot voorwendsel van een ,,noothnaatreg el" ... die stellig
niet meer uit to roeien ware en die, eoumaal ingeburgerd,
de actie voor vrwillige
ij
verzekering uitermate zou verzwak
ken. Toegeven aan den eisch der sociaal-dernocraten zou
het vrijzinnige program in zijn uitvoering inderdaad socialistisch besmetten.
Dit bij voorbaat wat do uitvoering van hot program
belangt. Overigens levert, gelijk men ziet, eon onderzoek
van hot manifest naar do negatieve methode, eon alleszins
bevredig end resultaat aan den Tiberalen criticus.
Doch 66k naar de positieve methode.
Do Vrijheid wordt geëerd door den eisch van gelegenheid voor hot invoeron van vrouwenkiesrecht, door dien
van onverzwakte handhaving der openbaro school en door
do sociale paragraaf met Naar loslating van dwangverzekering en Naar aanvaarding van vrijwillige verzekering.
En den Vooruitgang kan hot manifest dienen door
de evenredige vertegenwoordiging door do ,,herziening van
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het schoolwezen" en door de in uitziclit gestelde sociale
inaatregelen.
Ten (nrechte en onbillijkerwijze heeft daii ook
Mr. Troelstra in zjn Kerstrede dit program voorgesteld
als een program van het be/wu tegenover dat van de
Regeering dat hij ccii program van de reactie heette. Het
spreekt vanzelf dat eeri uit ,,nooddwang" geboren actie
van vrijzinnig verweer er allereerst op nit is om to behouden
wat, van liberalen huize zijnde, door de rechtsche partijen
en hoar regeering wordt bedreigd: de vrijhandel, de verdraagzame openbare school, de liberale opvatting der verhoading iusschen Kroon en Volksvertegenwoordiging en,
last not least, den godsdienstvrede in onze Koloniën. Maar
als do beer Troelstra even had nag elezen wat in het
manifest stoat op 't stuk van kiesrecht, onderwijsverbetering en sociale wetgeving, dan zou hij zijn qualificatie —
een program van het behoud - hebben achtergehouden...
tenzij hij zich niet to goed mocht achten voor het bezigen
van eon louter demagogische phrase, wat ik niet van hem
aann oem.
1k geloof dus dat een liberaal, in dé gegeven omstandigheden, gerustelijk genoegen kan nemen niet dit
program, nu de tijd voor critiek voorbij is en nu hot
tegenoverstellen van een zuiver liberaal program, waarop
zeker flog heel andere en veel meer radicale desiderata
zonden staan, alleemi zou kunnen dienen tot verzwakking
van de oppositie tegen het heerschende regime.
Wie smacht naar een centrumgroepeering, dien moet het
sluiten van den vrijzinnigen driebond natuurlijk verdrieten.
Maar wie Been conservatieve dock liberale idealen heeft, die
moet, wetend dat zulk een centrumgroepeering de vrijheidselementen nit de vrijzinnige groepen weg zou trekken en
dus hot verband tasschen Vrijheid en Vooruitgang voor
altijd zou verbreken, zich verheugen over eon pactum dat,
blijkens de belangrijke verkiaring van den peer Drucker,
niet blijft bij louter een stembusaccoord, een pactum dat
ook, volg ens de uitingen der Brie vrijzinnige woordvoerders
in het Parlement, niet is ontstaan nit regeerlust en dat, in
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het zachte peccaviiuus van den Voorzitter van den VrijzinnigDemocratisehen Bond, nu reeds zij n heilzamen invloed in
de vrijheidsrichting heeft doen merken.
Ret is de mogelijkheid van die politieke osmose tussehen Vrijheid en Vooruitgang, onontbeerlijk voor een
wedergeboorte van hot liberalisme, die mij de svoorden van
den peer Tydoman doet ondorschrijven:
,,Afgezien van elkon (stembus} uitslag heeft voor mij
de vrijzinnige concentratie doze groote beteekenis, dat zij
het vertrouwen in de vrijzinnige staatkunde bij het Nederlandscho yolk moet doen herleven. Het is de eerste krachtige poging die sedert jaren daartoe wordt aangewend en
die, wat er ook van kome, alleen om die reden reeds Naar
groote waarde behoudt."
1k voeg er bij: ook voor hem, die niet blind is voor
de zwakke steeën in hot program en die, vooral na do
behandeling der jongste oorlogsbegrooting in de Tweede
Kamer, niet geneigd is om zich met doode musschen to
verblijden.
*
* *
En eindelijk is er flog een derde uitzicht: op eon
zakenkabinet.
Do kans daarop is zeker sodert larigen tijd niet zoo
groot geweest als thans. Misschien zelfs niet met uitzondering van hot jaar 1905. immers, do belustheid op hot
bouwen van eon tweode ,,Amsterdamsche Beurs" schijnt
under do vrijzinnigen, beg rijpe1jkerwijs, niet groot to zijn.
Do uitingon der drie vrijzinnige woordvoerders bij hot
algomoon debat over do Staatsbegrooting zijn daar om dit
to getuigon. Zelcerheid dat do vrijzinnigon alleen dan eon
kabinotsformatie op zich zouden willon nom en wannoer ze
de volstrokto meerderheid mochten bohalen, goven die
uitingon niet. Do waarschijnlijkheid echter, dat zij hot
alleen in dat geval, of in een uiterst diclit daartoe naderend, zullen doen, is zeer groot, vooral wanneer men bedenkt dat voor eon vrijzinnige kabinetsformatie ditniaal
do medowerking van alle do vrijzinnige groepen noodig
wezen zou.
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Daar nu verschillende teekenen wijzen op de groote
mogelijkheid van een rechtsche nederlaag bij de stembus
en anderzijds de mogelijkheid van een absolute vrijzinnige
overwinning niet groot is, is de kans op een zakenkabinet
- mast andere oplossingen Welke eehter minder voor
de hand liggen - plotseling lets van zeer veel actualiteit
geworden. ilet loont dus zeker de moeite om even na
to gaan, Welk uitzicht men naar die zijde heeft.
ilet uitzicht is hier geheel open. Het is niet afgesloteit door een program. Toch zijn er wel zekere vage
politieke vor men, waaruit men kan afleiden, hoe een program van een zakenkabinet er nit zou kunnen zien.
Een zakenkabinet zou zich alleen mogen bezighouden
met onderwerpen van urgenten of van politiek-neutralen
card en, met betrekking tot de eerstbedoelde, steeds oplossingen moeten zoeken die zooveel mogelijk links en rechts
kunnen worden aanvaard, echter rekening houdend met
het feit dat do reohterzijde zou zijn verslagen en dus
zeker iiiet op den meesten invloed aanspraak zou mogen
m aken.
Tot do taken van urgenten aard flu zijn, volgens den
stand van onze politiek, mijns inziens vooral to rekenen:
kiesreehthervorming, ouderdomsverzorging en onderwij sverbetering. 1k houd hierbij geen rekening met wat ik
persoonlijk urgent acht maar vat de politieke omstandigheden flu eenmaal gebieden. Men moet den toestand nemen
zooals Mj is.
.Een zakenkabinet zou, ten aanzien van kiesrechthervorming, staan voor de keuze tusschen twee beginselen:
het individualistische van vrijzinnigen en sociaal-democraten en het familialistische van aithans twee groepen der
rechterzijde * waarbij echter aanstonds in aanmerking is
to nemen dat een zuiver familialistisch kiesrecht voor de
Roomschen onaannemelijk ware. De schaal zou dus zeker
overslaan naar de zijde van het individualistische kiesrecht.
Als uiterste concessie aan de rechtsche beginselen zou het
Ministerie zich wellicht kunnen bepalen tot een blancoartikel 80. Toen zulk eon artikel in 1905 werd verlarigd
0. E. Xliii 2
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van vrijzinnige zijde, is, ook door mij, betoogd dat het,
in 't licht van de algemeen-kiesrecht-actie der twee destij ds geconcentreerde vrij zinnige partij en, niet to goeder
trouw als blanco op to vatten was dock als een opening
voor algemeen kiesrecht. Een zakenkabinet echter, dat
natuurlijk met geenerlei partijprogram zou zijn bezwaard,
zou heel wel in alle goede trou w een blanco-artikel
kunnen voorstellen om een volgende stembus to doen
beslissen over het beginsel van het kiesrecht.
De mog elij kheid van vrouwenkiesrecht, zonder gron dwettelij ke beperking, zou voorts zeker moeten worden
geopend.
En ten derde zou evenredige vertegenwoordiging
dienen to worden verwezenlij kt of voorbereid, waarmee
men trouwens in de neutrale zone komen zou.
Overigens ware de Gr•ondwet, door een zakenkabinet,
zoo min mogelijk to wijzigen. Zou de reehterzijde weder
een non possumus doen hooren wanneer het onderwijsartikel
niet werd gewij zigd dan zou, net het oog op de meerderheid van twee derden die in tweede instantie noodig is,
ads uiterste concessie eene verzoenende redactie van dat
artikel kunnen worden aangeboden in den geest van die
der zes vrij zinnigen van de Staatscommissie.
De ouderdomsverzorging, die door den loop der politieke ontwikkeling in de laatste jaren gemaakt is tot een
vraag stuk van groote actualiteit en van heel wat weer
reeele urgentie dan dat van de kiesrechtregeling, zou
door een zakenkabinet, n'en deplaise de socialisten, zoo
spoedig mogelij k in Naar geheel moeten worden aangepakt.
A.anvankelij k schijnt het onmogelij k om op dit punt een
oplossing to vinden die -- en dat zou een zakenkabinet
toch moeten beoogen --• de rechtsche neigingen met die
van links verzoenen kan. Toch g eloof ik dat zulk een
oplossing niet tot de onmogelij kheden is to rekenen en
dat er zeer wel een brug ware to bouwen tusschen dwangverzekering eenerzij ds en staats„pensioen” anderzij ds met,
daarnaast, de gesubsidieerde vrij willige verzekering.
In den loop der algemeene beschouwingen over het
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invaliditeitsontwerp is door Mr. Troelstra eene onderscheiding gemaakt die mj zeer joist en zeer belangrijk
voorkoint en die iu het oog behoort to worden gehouden
bij het ontwerpen van elke regeling van ouderdomsverzorgirig. De onderseheidiug namelijk tusschen ,,arbeiders"
en ,,behoeftigen". IDezen inogen niet over den kam worden
geschoren. Toch 'iou dat - en dit is een der schaduwzijden van let -,,staatspensioen" welke door Mr. Troelstra
echter niet schijnt to worden gezien - geschieden door
een stelsel waarbij voor alle ouden beneden een zekere
inkomengreris dezelfde soon van veizorging 'ion worden
gemaakt. Bit moet worden voorkomen. Ret gezelschap
dat de staatspensionneerders willen verzorgen is een gemeigd
gezelsehap. ]erst moeten de twee boofdelementen daarin
theoretisch van ekaar worden gescheiden vóór men een
d oelmatige ouderdomsverzorging voor beiden kan ontwerpen.
Be ouden van dagen die mcii wil helpers, zijn flu
eenniaal vaii versehillende maatschappelijke kom-af. Er
zijn, oiider hen, ,,ellendigen", personae m'iserabiles, die hun
heele levers geploeterd hebben maar hetzij door ,,wanbof"
hetzj door iiiaatschappelijke mingeschiktheid, steeds grensbewoners van het rijk den armen zijn gebleven. Dezen
moeten de zekerheid hebben dat zij op hun ouden dag,
wanneer ze niet meer werken kunnen, aithans voor houger
en dakloosheid bewaard zullen zijn. Die zekerheid verschaften hun de gewone vormen van armenzorg nog niet
en het is daarom dat voor hen de staatsrente - ik vermijd den valsclien naani ,,staats-pensioen" - dient to
worden ingesteld omdat het gevoel van onze „rationale
solidariteit", zooals de heer Patijn terecht zeide, in opstand
komt tegeri de gedachte dat ccii aantal van ooze medeburgers op hun ouden dag onverzorgd zijn. Be rechtsgrond
is hier ccii ethisch-nation ale; het is de rationale vorm
van naastenliefde.
Voor eenige ,,déclasseeriug" behoeft men in deze gevallen niet to vreezen. Ret gaat pier immers om person en
die reeds behooren tot de maatschappelijk (daarom volstrekt
nog niet zeclelijk!) minwaardigen en die dus niet kunnen
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worden gedemoraliseerd door een staatsrente op hun
ouden dag. Er is dan ook, in dozen gedachtengang,
geen reden tot uitsluiting van bedeelden zooals de heer
Patij n. wilde.
Maar behalve voor deze „ellendigen" Wien op hun
ouden dag een staatsrente uit overwegingen van nationale solidariteit toekomt (aithans zoo lang onze arm.en.zorg nog niet beter georganiseerd is, en dat zal wel heel
lang duren), wordt die route ook gevraagd voor eon gansch
andere groep der bevolking : voor oude arbeiders. Voor
degenen die zich en hun gezin uit hun loon hebben kunnen
onderhouden maar die, oud geworden, niet genoeg hebben
overgelegd (omdat ze 't niet konden, maar zeer vaak ook
omdat ze er niet voor zorgden) om dan nog behoorlijk to
kunnen blij ven voortbestaan. A.an dezen nu komt de
staatsrente, tenzij men redeneert van het socialistische
beginsel uit, niet toe.
De socialisten vragen zoowel voor oude arbeiders als
voor oude „ellendigen" eon staatsouderdomsrente oxndat
zij de maatschappij zien als twee deelen : het proletariaat
tegenover de rest van de maatschappij en omdat de „meerwaarde", de opbrengst van het product boven de productiekosten, genoten wordt door het niet-proletarische deel. In
waaronder zij
die meerwaarde willen zij den proletarier
ook den arbeider begrij pen eon steeds grooter aand eel
verschaffen en de staatsrente is voor hen dus slechts eon
kleine terugbetaling van wat ook den arbeider, en zelfs
vooral den arbeider omdat hij in hun oog de eigenlijke
voortbrenger is, aan meerwaarde is onthouden .
Maar voor wie niet socialist is en dus de maatschapp ij
niet ziet als eon book kapitalisme tegenover eon book
proletariaat, is doze socialistische rechtsgrond van de staats ouderdomsrente niet to aanvaarden. Voor hem krijgt het
onderscheid tusschen arbeiders en ellendigen, dat voor den
heer Troelstra eig enlij k slechts theoretische waarde kan
hebben, eon belang rij ke practische beteekenis. Voor hem
immers kan de staatsrente slechts armenzorg zijn en moot
zij dus beperkt blij von tot de personae miserabiles.
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Pooh dit laatste zijn do arbeiders, in 't algemeen gonomeii, zeker niet. Do hoer Troelstra heeft daarvan nog
eenige sprekende bewijzen gegeven door mededeeling to
doers van wat er ook van bescheiden arbeidersloonen zooal
afgaat aan ,,strijd-uitgaven" (contributies enz.) En nu is
het, oor eon niet-socialist, mijris inziens volkomen onzinnig
om den arbeider eon ouderdornsrente to verzekeren omdat
hij, in plaats van dit zeif to doen, hot geld besteed heeft
aan contributies voor vakvereenigingen, abonnementen op
bladen on tijdschriften en z. Volkomen onzinnig, omdat
men dan inners die strijduitgaven, indirect nit do staatskas
zou voldoen.
Maar bovendien - en dit vooral is van belang zou men, door den arbeider ten aanzien van de ouderdomsverzorgmg over één kam to scheren met den ,,ellendige",
hem, gelijk ik reeds opmerkte, trekken in eon yemengd
gezelsehap waarboven hj verheven is... en verhoven behoort
to blijve'ri. Den arbeider - anders dan den pauper of bijna
pauper - demoraliseert men wèl door hem staatsarmeiizorg tegen zijn ouden dag ais jets natuurlijks voor to
spiegelen. Slechts met valsche en bedriegelijke voorstellingen, waarachter do waarhoid van do armenzorg wordt
weggepraat, kan men die demoraliseerende working verbergen. En waaraan men nooit kan ontkomen wanneer
men do staatsronte hlijft bostemmen voor zulk eon gomengd
gezelschap, dat is: dat do arbeider in zulk gezelsehap, d.w.z.
naast don pauper, ter ontvangst van de ouderdomsrente,
voor eon on hotzelfde loket zal moeten staan. Dat flu zon
ik j uist vooral willon vormijden, dat de fatsoenlijke arbeider,
de man met eon sociaal-valide verleden, op zijn ouden dag
schouder aan schouder met den sociaal-invalide zal moeten
verschijneii voor het loket van den rijksbetaalmeester of wie antlers do fiinctio van rijksaalmoezenier zal hebben
to vervullen.
En daarom: geen staatsrente, goon staatsarmenzorg,
voor den arbeider.
Dus voor den ouden arbeider - niets P
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Neen, dat waarlijk niet.
jets anders.
Maar
Wij hebben tweeerlei staatsplicht to onderscheiden.
Dien om de oude behoeftig en door armenzorg (staatsrente) to helpers.
En lien om den ontwikkelingsgang der cultuur to be=
vorderen, welke to zien is in de opkomst van den „vierden
stand". Dien „vierden stand" met men
de peer Van
Houten heeft er meermalen terecht op gewezen niet
neerdrukken in het gezelschap van den „vijfden stand"
der „miserabelen".
De taak van den Staat ten aanzien van de arbeiders
is van gansch andere orde dan die tegenover de paupers.
Jegens Iaatstg enoemden is de Staat tot armenzorg geroepen,
jegens eerstgenoemden tot sociale wetgeving. En deze wetgeving moet vooral ten doe hebben : het omzetten, voorzichtig en voor zoover het dringend noodig is, van alg emeen erkende zedelij Ice plichten tusschen de burgers onderling
in wettelijke plichten.
Nu is, vobr dat de staatspensionneerders met eon
valsche en aan den vreemde ontleende voorstelling ons
volksbesef kwamen verwringen, het zorgen voor den ouden
afgewerkten arbeider in ons yolk steeds g evoeld als een
zedelij ke plieht van den patroon.
Vele patroons voldoen dan ook aan dien plicht, hetzij
in den vorm van goed g Borg aniseerde fabrieksfondsen, hetzij,
bijvoorbeeld als het oude dienstboden geldt, In den nicer
primitieven vorm van een niet vooraf voorbereid pensioen.
En dit is werkelij k „pensioen" in de ge wone, niet vervalschte beteekenis. Want het is een oudendag srente, nitgekeerd aan den arbeider door dengene in Wiens dienst hij
gewerkt heeft.
Er zijn echter ook nog zeer vele patroons die dezen
pensioenplicht niet willen ... of niet kunnen vervullen. En
bet is net het oog op deze laatste mogelij kheid -- dat
vele patroons de pensioenplichten nog niet kumnen vervullen
dat schrij ver dezes, eenige jaren g eleden in een tij dschriftartiikel er op wijzend dat eigenlijk de pensioenplicjit
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op den patroon behoorde to worden gelegd, verklaarde, dit
Loch voorloopig nog niet aan to durveri.
IDoch her zou nu de beweging voor staatsrente uitkomst kunnen sehaffen, namelijk wanneer men, wat den
arbeider belangt, tiisschen hem en den Staat den patroon
inschakelt. Of juister, nog: wanneer men, ter verzekering
van het arbeiderspensioen, den Staat cloet optreden om den
patroon het vervulien van zijii pensioenplicht mogelijk to
inaken. De Staat, die er nu, b1jkens het ontwerp-Talma
en ook blijkens de ervaring in het buitenl and, niet tegen
op behoeft to zien om den hatvei pensioenlast aan den
patroon op to leggen, kari hem gerustelijk den ganschen.
plicht op de schoudeis laden, nits hj hem daartoe, aithans
in den eersten tjd, krachtig steunt. Het komt er maar op
aan, den patroon, en in 't bjzonder den ondernemer, heen to
helpen over het moeilijke begin, vooral met het oog op de
arbeiders die thans to oud zijn of weidra zullen worden.
Ms men de patroonswereld langzamerhand geleerd heeft,
zich to zetten naar den nieuwen wettelijken plicht, dan zal
zj daarvan evenniin nadeel ondervinden als ze het, voor
wat de patroons-onderriemers belangt, van de Ongevalleriwet
heeft gehad.
En de stelling van dcii heer Van i{outen, nog in een
zijner laatste staatkundige brieven verdedigd, dat elke
last dien mcii den werkgever oplegt, steeds wordt verhaald
op het loon, konit mij niet juist voor. De stjging der
loonen, ook na invoering van de Ongevallenwet, toont dat
de werkgevers, voor zoover zij den last niet door hun bedrijfswinst konden doen dragen, here moeten hebben afgewenteld op de verbruikers.
Vat de staatspensioimneerders van den Staat vergen,
is dus, quantitatief, zeer wel toe to staaii. Alleen dient
het qualitatief to worden gesplitst in een staatsrente voor
nude ,,elleii dig en" en in een afloopend staats-subsidie aan de
patroons - to dekken door een fonds waarvoor to leenen
ware op korten termijn mu hen heels to lielpen over
de eerste lasten van dcii pensioenplicht jegens hun arbeiders. De vervuUiiig van. dien plicht zon dan geheel het
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karakter van een paricu1iere verzekering kunnen blijven
dragen en aan enkele wettelijke voorschriften gebonden
en van Staatswege to controleeren zijn. Het kluisteren
aan fabrieksfondsen ware bijvoorbeeld door het stelsel van
pensioenboekjes to voorkoinen.
Iii elk geval echter behoort, wat de ouderdomszorg
vool' den arbeider aangaat, de patroon to worden ingeschakeld opdat de aibeider zjn pensioen krijge van hem
in wiens loondienst IIij was en opdat hem niet, in gemengd
gezelsehap met paupers, als staatsrente lets worde uitgereikt dat niets adders is dan een klinkend. .. testimon,iunz
paupertatis.
Eene oplossing van het vraagstuk der ouderdomsvoorziening in dezen geest zou juist door een zakenkabinet
zoo goed kunnen worded aangegrepen omdat zoodoende de
hoofdvoordeelen der stelsels van dwangverzekering en
staats-,,pensioen" zouden worden vereenigd en eenige
ernstige nadeelen van beide stelsels zouden worden vermedeii. Vandaar dat ik meende to mogen gewagen van
eeii „brag".
Ecu zakenkabinet zou dus, al zou het zeker veel
beleid inoeten toonen, zelfs de hoofdpunten van onze
actueele politiek niet behoeven to vermijden. Natuurlijk
ook het derde hoofdpunt niet - de algemeene verbetering
van ons onderwijs - want dit ligt op onzijdig gebied.
En Welk een ontzaglijk veld voor vruchtdragenden,
waarlijk tationate arbeid zou het overigens vóór zich
zien. Men denke maar aan verbetering en vereenvoudiging
van onze rechtspraak, invoering van administratieve rechtspraak, wettelijke maatregelen tot beperking van den
schromelijken overlast dien buren elkaar op vele wijzen
thans nog kuiinen aandoen, een nationals regeling tot
voorkomiiig van het ontsieren onzer landschappen en eene
tot bescherming van onze monumenten van kunst (en.
van natuurschoon!) tegen het jus abutendi van particulieren
zooals door de Commissie uit den Ned. Oudheidkundigen
Bond is voorgesteld onder bijval o.a. van het Eerste-Kamer-

1)n1F;EItrli Ui1'Z1CHT.

i8E

lid Dr. Vertneulen, uitbreiding en verbetering vale de
politic ten plattenlande, versterking van onze genieentefinaneiën, herziening der personeele belasting met schrapping
van den hatelij ken grondsiag haardsteden, herziening van
de jachtwet, het maken caii een goede verbinding tussehen
Zeeuwsch-Vlaanderen cii de rest van ons land (een
gewestelijk maar tevens ecu uitnemend nationaal belang)
- en daii toci zeker ook deze bj uitstek nationale taak:
droog leg gin g van de Zuiderzee.
1k deed maar cell greep, oni to doen zien dat ecu
zakenkabinet waarlij k veel en goed werk zou kunnen doen.
Het zou daarb3, dunkt mij, op de welwillendheid en
goeddeels zeker ook op dcii steun van rechter- en linkerzijde kunnen rekenen. Mori mag niet aannemen dat de
rechterzij de, nit touter wry, vel over ccii nederlaag, een
zakenkabinet, waarin zeker de heeren Van Swinderen
en Colijn zeer wel zoudeii kunnen overgaan, het leven
moeilik zoude willen maken. Nog minder ecliter is dit
van de linkerzij de, aithans van de vrijzinnigen, tc verwachteui. Ten eerste omdat het allicht beter is, de flog
jeugdig e vrijzunuiige samenwerking met onmiddellij k aan
de krachtproef van kabinetsformatie to wag en en het
leveii ender ccii zakenkabinet gelegenheid zou gunner
voor gcleidelijke consolidatie. En ten tweede omdat zulk
een kabinet toch altijd een, zij 't ook indirect, resultant
zou wezen van de vrijzinnige actie tegen het thins zittend
ministerie en de vrijzinnigen dus ccii zekere inede-verantwoordelijkheid voor het optreden van een cabinet d' atfaires
to drag en zouden hebben. Wellicht is dan ook zoo de
onderscheiding to verstaau welke de peer Roodhuyzen
maakte tusschen den mogel]Jken plicht voor de vrijzinnigen oni zclven het bewund to aanvaarden en hun verantwoordeljkheid, in elk geval, voor den politieken toestand.
* *
*
Drieërlei uitzicht zien wij dus geopend. loch voor de
kiezers komt dit op slechts tweeërlei stemming fleer: voor
het Regeeringsprogram of voor dat van de vrjzinnigen.
Of.... voor dat van de socialisten
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Ja - voor dengene die oiize Tweede Kamer meer en
meer niisbruikt wil zien als propaganda-tribune en er niet
om geeft wanner er nog meer gepraat wordt en nog
minder gedaan. Ja - voor dengeiie die het werken voor
een problematieke en in elk geval nog zeer verre toekomst
zoo belangijk acht dat hij de parlementaire productiviteit
van 't heden daaraari offeren wil. Ja ook - voor hem
die elke regeering, welke ook, verzwakkeii wil door het
versterken van een groep die zelve geen regeeringsverantwoordelijkheid aanvaardt, die alleen dan rninisterieel is
wanneer een arbeidersbelang bevorderd wordt naar haren
zin en die, voor 't overige, een uiterst onbetrouwbaar
element van medewerking vorint, dat zich voor geenerlei
verbond laat vinden en dat verlammend werken moet op
elk bewind doordien het telkens nit den oppositiehoek
kan schieten. Wie socialistisch stemt, stemt anti-parlementair.
Aithans bij eerste stemming. Bij herstemming is de keus
niet vrij en kan de socialist wel minder kwaad zijn dan
de clericaal.
IDoch bij eerste stemming zal mcii do keuze hebben
tusschen het iRegeeringsprogram en dat van do vrijzin
nigen. En ook bij die eon zakenkabinet zou wenschen,
liever dan een ministerie van vrjzinnigen, dient, om zijn
doel to bereiken, do vrijzinnige actie to bevorderemi, want
doe
enkel door afbrokkeling van de coalitie kan de noodzakelijkheid van een cabinet d' atfttires ontstaan.
Terwiji de kans op ecu vrijzinnig kabinet, dat immers
alleen dan gevormd zon worden als de thiebond omtrent
51 zetels zoude halen, niet heel groot is.
Wie Nederland en Tndië behoeden wil voor sectarisch
drijven en ons land bovendien voor reactie in do Grondwet, voor revolutie in ons economisch leven en voor staatssocialistische dwangwetgeving, die helpe in elk geval, het
politieke uitzicht in een richting afsluiten.
Namelijk in die van het tegenwoordige bewind.
fi

BI RGITTA
DOOR

M. A. VAN HERWERDEN.

Aan de noordelijke spits van het eenzame eiland, hoog
op de rots, die het land beschermt tegen de woeste stormen,
zag ik haar voor de eerste maal, Birgitta, do doohter van
den vuurtorenwachter.
Als as den voorsteren van een vikingenschip, zie ik
Naar voor mij staan op het seinstation, de blonde Karen
golvend in den wind, terwjjl zj met viugge, krachtige hand
de viaggen hijscht, die het sein beantwoorden der voorbijvarende schepen.,
Iil mijn verbeelding wend Birgitta de koningsdochter
nit de sagen van bet land, die de vorsten bezingen, vier
geschiedenis terugreikt tot do tijden der oudheid. TJren lang
kon ik haar gadeslaan als zij in den arbeid verdiept, die
al haar j onge krachten v erg de, slechts acht sloeg op de
woorden van haar Nader, die, het oog door den verrekijker
op hot komende schip gevestigd, haar zijn bevelen gaf voor
hot tegensein.
Ret mooie hoofd fier opgeheven, de blauwe oogen
vrageiid gericht, zie ik haar staan in den loeienden storm,
do aandacht gespannen, dat niet een enkel verzuim, een
eiikel verkeerd begrijpen iioodlottige gevolgen heeft voor
hot op do onstmnnge zee seinende schip.
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Zij is aan den arbeid en ziet mij niet, of mocht ze
mij zien, gaat ze achteloos voorbij; dock ik zie Naar we!,
en Naar beeld blijft mij bij ais ik over de steile klippen
klauter, die thiizelingwekkend neerdalen in zee, of over de
weelderig begroeide heuvelen trek van oord tot oord.
Het was een toeval, dat uljj nog denzelfden zomer met
het gezin van den vuurtorenwachter in aanraking bracht.
Een bloedverwant nit Kopenhagen liet mij de groeten over
brengen aan den ouden zeekapitein, die werkte aan het
kleine meteorologisclie station en tevens den vuurtoren
bediende. 1k werd ontvangen op de harteIjke gastvrje
wijze, die den iDenen eigen is. Een tuil roode aiijei:s in de
hand stored Birgitta op den drempel der woning.
Het was een laag, tegen de kale rots gebouwd onaanzienlijk huisje. De wind huilde cv orn been en zwiepte
fangs de kruipeiide struikgewassen, liet eenige wat in deze
streken scheen to groeien. Mar daarbinnen heerschte
gezelligheid. Er waxen niet veel meubels in het vertrek
wat er stond was van grooten eeBvond, dock niet door
pronkerige snuisterijen, maar met bloemen en planten was
het ontbrekende aangevuld. En then ik vroeg, vanwaar
her op de kale hoogte die sehat van bloemen afkomstig
was, nam Birgitta mij bjj de hand en voerde mij langs een
rotspad naar een door opgestapelde granietsteenen aan
het oog onttrokken hof waar, beschernid tegen de noorderstormen, een menigte bloemen bioeideu, een weelde voor
het oog in de dorre woestenj.
,,Dat is Birgitta's rijk", zei later de oude vader; ,,zj
strjjdt niet de elementen en hier is de overwinning aan
hair."
Het duurde niet lang of Birgitta wend injn vriendinnetje. In Naar vrije uren wend de j onge vrouw weer
kind. Als een gems kianterde zij van rots tot rots en
jubelend kionk haar stem door de heldere lucht tusschen
het gekrijsch der meeuwen aan het onherbergzame strand,
waar de erratische blokken al reuzenwachters het land
bewaken.
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Ver van de steedsehe kringen van beschaving was ze
her opgegroeid tot wie zij was. In bet ruwe, onstuimige
klimaat, waar alleen het ouderlijk huis de warmth en
innigheid van het leven bracht, was ze geworden tot een
krachtige, koene vrouw. Maar de ruwe elementen, die het
kleine kind, dat langs rotsige Paden ter school ging,
moest verduren, hadden de bevalligheid van het jonge
wassende wezen onaangetast gelaten.
ilet samenzijn met haar, hetzij ze mj vertelde van de
rude sagen van het eiland, of over eigen geluk en toekomst
speak, bet inj het beeld zien van de vrije, franke vrouw,
het ideaal, dat wij oi's voor den geest willen tooveren,
loch als onbereikbaar vaak ter zijde sehuiven, wanneer wij
de pioducteii zien, die de moderne samenleving heeft voortgebracht. En ik vergeleek Birgitta met de Berlijnsche
meisjes in mijn hotel, die zeer geleerd spraken over het
afgeloopen universiteits-semester, of aan bet strand in schijnbare naIveteit den ganschen morgen rondhuppelden en
speelden in met verfijriiiig uitgekozen badkostuum, maar
de veerkracht en de kloekheid misten, die wij verlangen
voor de vrouw, die zich een eigen weg in het leven
banen wi].
Op mn schrjftafe1 staat het portret van een jonge
moeder. Het is Birgitta, die met lachende oogen naar haar
jongen kijkt, dien ze opheft in haar mooie sterke armen.
Niet met go]vende haren, de wapperende seinviag in de
hand, maar als de moeder, draagster van het kind, dat
nieuwe semen aan de wergild zal geven, zie ik Birgitta
v&Sr mij.
Als ik ten tweeden male terugkeer op het mij lief
geworden eiland, omgord door de woeste klippen, waartegen
het schuim der Baltisehe golven spat, is Birgitta weg. In
het gastvrije huisje op de onherbergzame rots leeft nog de
vuurtorenwachter met zijn vrouw, dock op het seinstation
staat een grofgebouwde assistent, die met hoekige bewegingen de viaggen hijscht: de bekoring van het schouwspel
is verdwenen.
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In de hoofdstad van het Deensche moederland is
Birgitta gehuwd.
„Of ze gelukkig is P"
„Ja ja", verzekert de moeder, „Birgitta heeft Erik lief
en aan het stadsleven begint ze to wennen ... , en dan
heeft ze haar kleinen jongen. Pat ruwe leven pier was
toch voor ons kind to hard, nu leeft zij in de stad alp
een dame."
Maar de oude vader, die zwij Bend staat to turen, legt,
ads zijn vrouw het vertrek verlaten heeft, de hand op mijn
schouder en zegt fluisterend :
,,TJ kept Birgitta beter. Ons kind had hier moeten
blij ven ; wie de vrij heid van het eiland heeft gekend, past
niet weer voor het kasplantleven. Ook ons land heeft
fiksche zonen. Maar zij leefde eenzaam met ons toen Erik
kwam. Ik hield het voor kinderspel, toen hij in den
bloemenhof de laatste herfstbloemen afsneed en ze als een
gouden regen over het hoofd wierp van mijn kind. Zoo
vond ik ze samen, zij met roode wangen, half boos over
de verkwisting van haar bloemen, maar toch met een
droomerig-blij den blik, dien ik niet kende — en Erik als
overwinnaar."
„Maar zij is toch gelukkig en heeft Erik lief 1 "
„Was Naar geluk volkomen, het verlangen uaar ons
eiland zou niet zoo hevig zijn. Ze heeft het teruggedrongen toen ze moeder werd, en bedwingt het door Naar
eigen sterken wil, het leven to dragen zooals het is, en
vooral moeder geen zorg to geven. Maar het schemert
door in al Naar brieven. vie Birgitta gelukkig zou waken,
moest krachtig zijn als zij, en dat is Erik niet. Tk, die
Naar ken, lees in Naar brieven een verborgen leed. God
geve, dat ik to donker zie."
Ik wandel terug over het rotspad tusschen de paarsbloeiende heide en de blauwe zee, die opspat tegen de
lage scheren der n oorderkust. Path', vastgemeerd aan de
rotsen van graniet schommelt de Witte boot, waar ik de
laatste maal Birgitta met krachtigen greep de roeispaan
zag hanteeren en, een zwerm meeuwen zwevende boven
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het blonde hoofd, als eeii vikingendochter over liet water
zag ghj den.
Het wareii de dagen, then zij inij de sage vertelde
van het koningskind, dat met een fijnen onzichtbaren draad
om den eiikel was geboreri, die haar met den bodem van
het eiland verbond, welke draad tot een zware keten
word, toen eon prizes van ver over de zee haar voerde
naar zijn eigen rij Hoe zwaar ook de keten woog, die
de jonge vrouw terug trok raar het iiioederland, de band
der liefde, (Tie Naar bond aan het nieuwe vaderland, liet
haar hot evenwicht beliouden. Eerst toen de prins dien
band ontrafeleii gilig, wankelde de koningsdochter en word
met ZOO folio kiacht teruggetrokken naar het eiland,
waar Z1J was opgegroeid, dat het jonge liehaarn togen do
woeste klippen to pletter word geslagen.
Na hot gesprek met den ouden bezorgden varier
kwam eon voorgovoel bij mij op, dat Birgitta's lot dat
van de konirigsdoehter nit do oude sage was.
Vier jaren waren voorbijgegaan. Op mijn brieven had
Birgitta trouw geantwoord. Het waren beschrijvingen van
kleinen Olaf, van de ontwikkeling van zijn kinderleven;
maar over Fink, over eigon huwelijksgeluk word gezwegen.
Tooii onverwaeht do tijding, dat ze met Olaf in hot
ouder]ijk huis Mi den vuurtoren was: ,,Het is een groot
feed, dat mij hier bracht. Later meer, nu kan ik niet".
Wat het Teed was, kon ik vormoeden, al werd er in
latere brio en niet meer van geropt.
Hot was ditmaal niet alleen het verlangen naar de
heerlijke natuur, dat mij drong tijdens een verblijf in
Zweden do zoo over to steken naar het rotsigo eiland. 1k
Wilde Birgitta en kleinen Olaf zion.
In den vroegen zomer bloeiden weelderig de Wilde
rozen tusschen de met klimop omrankte berken en populieren van hot woud, maar het noordelijk voorgebergte
verhief als altijd zijn kale kruin boven de vruchthare
landouwen van het zuiden. Do steengroeven, waar het
graniot wordt uitgehouwen, dat tot plaveisol der groote
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steden dient, hadden reeds dieper en dieper dit voorgebergte, dat een beschermende wal tegen de noorderstormen
is, ondermijnd, dock vast en onwrikbaar stood nog de
oude vuurtoren boven op den top.
vastberaden en met opgeheven hoofd vond ik Birgitta
op den ouden post aan het signaalstation. De zelfde slanke
vrouw met wuivende blonde Karen; den zelfden vrij en,
kloeken bilk in de donkerblauwe oogen. Was er een groote
smart in Naar leven g eweest, ondermij nd had deze smart
haar niet; onaangetast had ze de eigen persoonlij kheid
gelaten.
Als van oudsher in den arbeid verdiept, zag zij
mid niet.
Het seinstation voorbij bereikte ik den tussehen
granietsteenen verseholen bloemenhof, waar de geur van
boschviolen mij binnenlokte. In een kleinen vij ver
dobberde een bootj e en aan den rand stond kleine Olaf,
Birgitta's zoon. Ik ging mede met zijn kinderspel: wij
waren vuurtorenwaehter en assistent en redden samen een
zinkend schip. En vol vertrouwen, zijn handje in de
in.ijne, ging hij met mij naar het van ouds bekende huisje.
Op den drempel, als de eerste m aal toen ik hier
binnentrad, stood Birgitta, maar geen tuil met roode
anjers droeg ze als to voren. Die paste bij Naar jonge
jeugd, Welke nu was been gegaan. Wat onzichtbaar was
daar boven op den uitkij k, waar ze zich weer in haar
ouden werkkring had ingeleefd, alsof er geen tij d van
kommer had bestaan, kwam h.ier in de huiselijke omgeving
aan het licht. Er was jets gebroken, dat niet meer heelt.
Eerst toen Olaf met een juichkreet naar zijn moeder
vloog en zij hem in haar krachtig e armen in de hoogte
hief, zag ik het oude beeld terug der eerste huwelij ksjaren.
Er kwamen dagen, dat wij weer samen dwaalden door
de bosschen van het eiland of gleden over de blauwe zee,
maar over Naar leed sprak zij mij niet, wel over de toekomstdroomen voor Naar zoon. Slechts door den ouden
vader kwam ik to weten, dat Erik zijn vrouw verlaten had..
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Toen, in dien zelfden voorzomer, na dagen van
blauwe luchten boven de bloeiende rozen en heldere maannachten, brak de woeste orkaan los, die ook de kust van
Zweden g eteisterd heeft.
Bij den vuurtoren zwiepte de stormwind tegen de lage
struiken en verwoestte in een enkelen nacht Birgitta's
bloemenhof. Tusschen de neergeslagen en geknakte planten
vond ik haar 's morg ens staan, klein' Olaf aan de hand.
Het was de laatste maal, dat ik Birgitta zag.
De zich opnieuw verheflende storm riep Naar naar
het seinstation : er was een schip in nood. De reddingsboot in den nacht uitgevaren om anderen hulp to bieden,.
was onttakeld teruggekeerd, de beide roeiers waren gewond en uitgeput naar huis gebracht.
„Dreigend gevaar", wordt geseind.
Na een krachtigen ruk aan de touwen wappert op de
rots de Deensche vlag, het witte kruis op vuurrooden
grond : „help komt" is het tegensein.
En Birgitta snelt het rotspad of over de woeste klippen tot waar de Witte boot tussehen de scheren ligt, en
zich bewust, dat Been andere redding mogelijk is, grijpt
ze de roeispanen en leidt het slingerende vaartuig over
de opgezwiepte g olven, die als sneeuwlawines over het
graniet der scheren spatten.
Het is de heftige drang van het oogenblik, de aangeboren neiging van de vrou w, voor wie het leven der
zee is saamg eweven met Naar eigen bestaan. De gedachte,
dat ze klein' Olaf m.oederloos maakt, mag even geflitst
zijn door Naar brein, dock is onmiddellijk verdrongen
door den overheerschenden drang tot de daad, die geen
aarzeling duldt.
Zij nadert het schip, maar eer ze het doel bereikt,
kantelt de witte boot en wordt door een vloedgolf op de
zinkende visscherspink geworpen.
Klein' Olaf aan de hand breng ik wild-bloeiende
rozen naar het pas gedolven graf. Het ligt op een eenzame
plek onder wuivende berken tegen de verweerde, verbrok0. E. XIII 2
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kelde muren van een oude kapel, waar de eerste Christenpredikers den ruwen Noren het evangelic leerden.
Met gebogen hoofd zie ik drie stoere visschers aan
de groeve staan, de geredde bemanning van het schip.
De oudste, een Brij saard, strij kt Olaf over het blonde Naar,
en van zijn prevelende lippen meen ik de bede to lezen,
dat het jonge kind opgroeie tot een krachtigen zoon van
het door klippen omgorde eiland.

NATUURWETENSCHAP EN
WERELDBESCHOUWI NG1)
DOOR

Prof. Dr. Pa. K 0 H N S T A M M.

Dames eat l ee,en.

Was ihr den Geist der Zeiten heisst
Das ist im Grand der Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln.
Lever ik slechts opnieuw een bewijs voor de juistheid van
die stelling, wanneer ik zeg dat het eeuwenoude vraagstuk
aangaande de verhouding van natuurwetensehap en wereldbesehouwing door den „geest des tij ds" thans anders beantwoord wordt dan slechts enkele tientallen van jaren geleden P
Vrees daarvoor schijnt mij zeker niet ongegrond als ik
overweeg hoe zeer mij n eigen denkbeelden veranderd zij n
sedert ik de schoolbanken als volbloed Multatuliaan verliet.
Hoe goed herinner ik mij nog, dat het in het eerste jaar
van mijn studie als een pawl boven water voor mij vaststond
dat een der stellingen bij mij n promotie zou luiden, in
navolging van Laplaces woorden : God is een hypothese
1) Rede, liitgesproken to Amsterdam, op 29 Oct. 1912, ter gelegenheid van de opricliting der A uisterdamseide Studentenvereen iging voor Ethische
en Religieuze vr•aagstukken.
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die de natuurwetenschap kan ontberen. En kom ik (I nu
verzekeren, dat de geest des tij ds veranderd is, alleen omdat
ik bij nader inzicht en ik kan niet nalaten in dit verband den invloed to gedenken van Van der Waals en
die stelling ten slotte toch maar heb weggelaten.
Spruijt
Ik geloof het toch niet. Om mij „in den Geist der
Zeiten zu versetzen" heb ik nog eens opgeslagen Bi chners
Kraft and Stoff, een boekje thans naar ik meen vrij wel
vergeten, maar toen in tienduizenden exemplaren verspreid.
Ik las daar het volgende 1) : „Het ligt g eheel buiten het
bestek van dit boek, nader in to gaan op de meeningen
van hen, die een verklaring van het leven en een bevrediging voor hun zedelij ke en geestelij ke behoeften op het
gebied van godsdienstig geloof zoeken en vinden. Geloof
en wetenschap behooren tot gescheiden gebieden, wier
grenzen voortduren d ten gunste van de laatste verschoven
worden. Want terreinen Welke voor honderd of meer jaren
nog geheel tot het domein van het godsdienstig geloof~
behoorden, zij n thans door de wetensehap veroverd, en dit
zal in de toekomst steeds meer plaats vinden : „Over
het geloof" , zegt B. Virchow, is Been wetenschappelij ke
discussie mogelij k ; want de wetensehap en het geloof
sluiten elkaar nit." Theologie en natuurwetenschap kunnen
niet in vrede met elkander leven."
En ik meen to molten zeggen, dat „in natuurwetenschappelij ke kringen" dit een vrij algemeen verspreide
overtuiging was. Wetenschap of godsdienst was het dilemma; wetensehap of moraal werd er slechts zelden bijgevoegd;
de „ontkenning der moraal" 2) werd slechts door enkelen
gebillijkt. Maar de moraal was dan ook natuurwetenschappelij k verklaarbaar s) : „De zedelij kheid is, gelij k alles wat
de mensch bezit of vertoont, uitvloeisel van een gansche
reeks van verworven of g eerfde eigenschappen op grond
van bepaalde natuurlijke of maatschappelijke toestanden..
1)

Volksausgabe 1894, p. 70.

2)

Titel van een boekje van Dr. D. G. Jelgersina, studies over Ibsen,,

Nietzsche e. a, bevattende.
3)

Kraft and Stoff, p. 284.
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Zij is derhalve niet lets dat vaststaat of aangeboren is,
maar iets dat ontstaan is en verandert. Wat wij „zedelij k
bevoel" noeren, vindt zijn oorsprong in die sociale instincten of gewoonten, Welke iedere menschelijke (of dierlijke)
genleenschap vanzelf ontwikkelt en ontwikkelen moet, zoo
zij niet onniiddellijk door Naar eigen ongeschiktheid to
gronde evil gaan. De zedelijkheid ontwikkelt zich derhalve
uit de suciabiliteit of maatschappelij kheid en verandert
islet de begrippen of behoeften, die in een bepaalde maatschappij heerschen. Zoo houdt de nomadiseerende wilde
het voor hoobst prijzenswaardig zijn ouden en zieken vader to
dooden, terwijl in het oog van een beschaafd Europeaan
vadermoord de afschuwelijkste van alle misdaden is."
En thans :' Thans is dit alles anders geworden. Wij,
„manner der natuurwetenschap", hebben dit alles veranderd.
Nons avons change tout cela, zeggen wij met niet minder
overtulging dan onze onvrijwillige gildebroeder nit Moliere's
tij d. Wetenschap en godsdienst is thans het parool, of nog
liever : De Wetenschap als godsdienst. De gedachte is zeker
niet nieuw. In Goethe's bekende woord :
Wer Wissensehaft and Kunst besitzt
Hat auch Religion;
Wer jene beiden nicht besitzt,
Der babe Religion!
weerklinkt reeds duidelijk dezelfde toon, maar gelijk de la
Saussaye het zegt in zijn voortreffelij k opstel : De Godsdienst
der wetenschap 1) : „De verhoudingen waarin dit in onze
dagen geschiedt, zijn nieuw." En gold dit reeds voor enkele
jaren, toen die studie verscheen, hoeveel to weer is het
thans waar, nu die nieuwe godsdienst niet weer alleen in
denkbeelden bestaat, maar tastbaren vorm heeft aangenomen, zich heeft verdicht tot een kerk met Naar concilie
en Naar priesters, Naar gemeente en Naar cultus, Naar
niet to
kerkg oederen, ja zelfs Naar eigen jaartelling 2) en
verg eten
Naar banvloek over de ongeloovigen.
1)

(ieestelijke strooniingen, p. 244.

2)

Toespeliu ; ol) llet in korten tijd beroemd geworden sluitings-

woord van l ^ et Hamburger con res : i1i sehliesse den ersten Monistenkon
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Naast mij ligt een boek 1), dat naar het mij voorkomt
als teeken des tij ds ten voile een oogenblik de aandacht
verdient. Allereerst om het zelfbewustzijn, waarmede het
optreedt : „Het eerste Monistencongres to Hamburg
zoo
luidt de aanhef van de voorrede dat van zelf een internationaal congres werd, is gelij k algemeel wordt toegegeven
een van de sterkste verrassingen geweest, die onze beschaving sedert lan gen tij d heeft ervaren.
Het is weer dan waarschij nlij k dat zij n uitwerkinb niet
zal beperkt blij ven tot den onmiddellij ken indruk. De
Monisten dateeren van die bij eenkomst reeds nu niet alleen
een nieuwe periode in hun eigen beweging, zij zij n tevens
vast overtuigd, dat later dit congres zal besch ouwd worden
als het punt van uitgang van een nieuwe beschavingsperiode."
Dat is niet weinig, weer allicht dan nuchtere Hollanders
geneigd zijn voetstoots to gelooven. Maar het moet erkend
worden dat de voorrede recht heeft to beweren dat het
congres op onze oostelij ke buren een sterken indruk heeft
gemaakt. Wij vinden achter in het boek afgedrukt Gij
ziet dat wij inderdaad met een „moderne" beweging to doen
hebben de beoordeeling, die het congres in de pers gevonden heeft. Ik citeer slechts twee staaltjes nit de kolommenlange beschouwingen door twee ook in ons land gelezen
en als ernstig bekendstaande bladen aan het congres gewij d.
De aanhef van het overzicht der Miinchener Allgemeine
Zeitung luidt 2) :
„Wie gelegenheid had, de jubeistemming en de oerkrachtige geestdrift (Jubeistimmung and elementare Begeisterung) mede to beleven, die bij de beraadslagingen, lezingen
en feesten van het congres to Hamburg tot uiting kwamen,
wie dan de indrukken, die het congres heeft achtergelaten,
gress and eroffne das erste Monistische Jahrhundert." Op het kongres werd
het „Euergiefonds" gesticht en weerklouk de „erste Mouistische Festivarsch :
„Die Wahrheit voran !" Het congres word besloten door eeu „Pil erreise"
naar Jena.
1)

Der erste internationale Monisten-kongress in Hamburg, heraus-

gegeben ins Auftrage des Vorstandes des Deutscheu Monisten Buudes. Leipzig,
Alfred Kroner, 1912.
2)

1. c. p. 185.
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tracht to ontleden, geleid door wat er over gesehreven
werd, kan lioogelijk verlieugd of diep bedroefd zijn over
het verloop van deze eerste Monisteiionderneming in grooten
stiji - dit zal echter vriend en vijand moeten erkennen,
dat het voor het vervoig niet meer mogelijk zal zijn, deze
beweging over het hoofd to zien.
Niet de uitwendige glans en de groote deelname bij
alle vergaderingen, niet de tegenwoordigheid van twee
Nobelprij swinnei's en van andere wetenschappelijke sterren,
niet de hoopvolle stemming, die het congres zijn bijzonder
karakter gaf, zijn het, die aan het congres van het jaar
1911 zijn beteekenis in de gesehiedenis van het monisme
zullen verleenen. Het is veeleer de innerlijke verandering,
de geestelijke verdieping, het vastleggen van sommige tot
nu wellicht ietwat zwevende begrippen, wat het monisme
in de meening van velen tot een goed van hooge onschatbare
waarde, maar tegelijkertijd ook tot een voorwerp van
onbegi;ensden haat moet maken."
En de Kölnische Zeitung zegt o.a. 1): ,,Het monisme
als wereldbeschouwing heeft tot in de diepste diepten ingegrepen in den strjd dci' geesten over de gewichtigste, j a
de laatste vragen over mensch en wereld. Hoe zeer het
daarbij de weetgierige be1tngstelling ook van de g roote
ij zde
ij heeft, bewees het in Hamburg ge
menigte op zn
houden eerste monistencongres, want de toeloop tot zijn
openbare bjeenkomsten was zoo geweldig (ungeheuer), dat
men bijna tot han dtastelij kheden overging om nog een
plaatsje to veroveren."
Merkwaardiger toch nog, dan deze werking naar buiten
schijnt mij de stemming, waarvan dit congresbericht getuigt. Een paar staaltjes van toespraken tot de leiders der
beweging zullen dit verduidelijken. 1k laat ze onvertaald
om niet den schijn van overdrijving op mij to laden.
De Heer Kaplan nit Dortmund neemt het woord 2):
,,lch will ciii paar Verse vortragen, ein Pfingstgedicht.
Wir habeas ein IPfingstfest erlebt, wie nie zuvor, eine
1)

1. e.

2)

1.

180.
i. 164.
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Ausgiessung nicht des heiligen Geistes aber des hochsten
Menschengeistes. Dank einem Baumeister, Bruckenbauer,
Architekten. Es ist em n sonderbarer Mann: Zuerst war er
Chemiker, dann Naturphilosoph, dann Bruckenbauer : er
hat eine Bri cke geschlagen von der Wissenschaft zum
nichtakademischen Volk. Dann wurde er Prediger einer
Gemeinde, der grossten Gemeinde der Welt. Es ist unser
Wilhelm Ostwald.
(Dann folgt das Gedicht Volkerpfingsten)."
Daarna spreekt Prof. Wakeman uit New-York aldus
Ernst Haeckel toe: „Aus weiter Ferne, fiber den Ozean bin
ich hierher gekommen each dens schonen Jena 1). Ich
habe gesucht and gefunden den neuen Erloser, den grossen
Naturwissenschaftler, auf den Goethe gehofft hat. Eine neue
frohe Botschaft hat dieser verki ndigt, eine neue Kraft ist
durch ihn in die Menschieit gekommen. Wissen ist Macht,
ein e Macht jetzt geworden, wie es fruher niemand geglaubt
hatte, die niemals wieder ausgeloscht, niemals wieder vergessen werden kann. Ich habe dieses neue Licht hier in
Deutschland gesehen and werde nun diese Botschaft nach
Amerika hinuberbringen zu meinen Brudern."
En den volgenden dag overhandigt dezelfde Wakeman
namens meer dan duizend Amerikaansche monisten een
adres aan Ernst Haeckel, waarvan de aanhef aldus luidt 2) :
Unser grosser Befreier
Hochgeehrter and hoehzuverehrender Herr!
Vor unseren Augen haben Sie es volbracht. Ruhlg,
geduldig and bescheiden haben Sie an unserer Befreiung,
an unserer Rettung, an der kunftigen Erlosung des Menschengeschlechtes gearbeitet.
Im Rahmen Ihres einzelnen schlichten Lebens haben
Sie Ihren Mitmenschen vermittels der Zauberkraft der
Wissenschaft emn unendlich reiches, fassbares, gesetzmassiges Universum geschenkt, unser and aller Heim.
Das ist der Urteilsspruch der Wisseuschaften, der
Ontologie, des Kosmologie, Biologie, Soziologie and der
1)

Verg. hoot 2 p. 197.

2)

1. c. h. 163.
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Vereinigung von Wissenschaft and Kurist - der Ethik -,
alles Wissenschafteii, zu deren wundervollen Erfolgen Sic
and Thre edlen Vorg'änger and Mitarbeiter voll beigetragen
haben."
Het was dus inderdaad geen spot, then ik sprak van
een nieuwen godsdienst; trouwens de leiders spreken het
zeif uitdrukkelijk uit, dat zij ons willen geven een nieuwe
levensleer en een nieuwen godsdienst. ,,Het is de centrale
tack van het Monisine", zegt Ostwald 1), ,,de ethiek van den
modernen mensch to ontwikkelen, d. w. z. die ethiek, die
ons past als onze huid en niet als een vreemd gewaad:
want ook het beste kleed valt in plooien, zit niet zoo goed
als de huid waarin wij gegroeid zijn. Dc vroegere vormen
hebben het menschdom niet gepast.
Tot nu toe moesten we rondloopen met een onophoudelijk bewustzijn van schuld, met het gevoel van zonde,
dat we ter wergild gekomen wares. Maar wij Monisten wil
len ons gelukkig voelen, dat we ter wereld zijn gekomen,
dat onze ouders ons dezen heerlijken tuin geopend hebben,
dien wij voor onze kinderen nog schooner willen maken."
En llaeckel zegt: 2) ,, Wij willen godsdienst. 1k
gebruik opzettelijk dit woord. Juist in de Iaatste dagen,
in de vele brieven die ik ontving, is mij het verschul
daarointrent weer duidelijk tegemoet getreden; cv zijn
cv die zeggen: wij hebben geen godsdienst noodig, weg
met den godsdienst; en de anderen zeggen: wij hebben
een nieuwen godsdienst, het Monisme. Het laatste is
altijd Inijn eigen overtuiging geweest. In mijn ,,Generelle
Morphologic" heb ik voor het eerst mijn inzichten daarover
nader onlwikkeld, vooral in het slothoofdstuk daar: wij
kunnen den godsdienst niet missen. Reeds de oudste godsdiensteri in het Oosten en in Griekenland waren natuurwetenschappelijk georiënteerd, de priesters vertegenwoordigdcn niet alleen den godsdienst maar ook de kennis der
natuur. En ook later kan men geen grens trckkcn tusschcn
godsdienst en natuurphilosophie."
1)

1, c. p. 1G9.

2)

1. e. p. 173.
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Welke zijn nu die levensleer en die g odsdienst ? In zijn
groote cede over het levee zal Loeb, de bekende Amerikaansche zooloog het ons zeggen. En wij lezen 1) : „Als ons
bestaan berust op het spel van blinde kraehten en sleehts
een werk van het toeval is, als wij zelf niets dan seheikundige rechanisnlen zijn — hoe kan er dan voor ons
een ethiek bestaan ? Daarop luidt het antwoord, dat onze
instinkten de w ortels van onze ethiek vormen en dat de
instinkten evenzoo erfelijk zijn als de anatomische bijzonderheden van ons lichaam. Wij eten en drinkers en vermenig vuldig en ons, niet omdat nietaphysici tot het inzicht
gekomen zijn, dat dat behoorlijk is, maar omdat wij
machinaal daartoe genoopt worden. Wij zijn met iets
bezig, omdat wij machinaal door de processen in ons
zenuwstelsel daartoe gedwongen worden, en als de menschen
niet economische slaven zijn, bepaalt het instinkt van den
met resultaten bekroonden arbeid, of van de „met succes
opgeheven gemming" (der Instinkt der „gelungenen Auslosung" oder der erfolgreichen Arbeit) de riehting van ons
werk. Een moeder heeft Naar kinderen lief en verzorg t
ze, niet, omdat metaphysici op het idee gekomen zijn, dat
dat wei ruooi zou zijn, maar omdat het instinktmatig verzorgen der jongen (der Inst^inkt der Brutpflege), vernloedelijk door de twee geslachtschromosomen, even vast
bepaald is als de morphologische bijzonderheden van het
vrouwelij ke lich aam."
Mocht Gij, een weinig gedesillusioneerd over deze
ethiek en gedachtig a an wat ik aanhaalde nit Buchners
boek, willen zeggen : Plus cela change, plus vela reste la
meme chose, dan kent Gij het monisme nog niet. Want 2)
„tegenover den schijn der neerdrukkende en onbarmhartige
wetmatigheid der natuur richtte toes Wilhelm Ootwald
den uit juist diezelfde wetmatigheid der natuur opgroeienden nieuwen levenstroost op, den wegwij zer en padvinder
der moderne menschheid, de wetenschap."
Natuurlijk alleen de echte wetenschap, de natuur1)

1. e., p. 92.

2)

1. c., p. 77.
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wetensehap. Want wij moeten bedenken 1), ,,dat naast de
weike1jke wetensehappen in onzen tijd flog zeer veel
scholastiek bestaat, zoo dat wat tegenwoordig aan onze
iJinversiteiten onderwezen wordt nog voor meer dan vijftig
procent nit scholastiek bestaat. Daartoe behoort om een
voorbeeld to noernen het grootste gedeelte van het onderwijs in de juridisehe faculteit; gezond daarentegeri zijn de
inedische en natuurwetenschappelij ke faculteiten. Ret is
gemakkelijk tot een fielder inzicht to komen in de
oorzaken van dit verschijnsel, wanneer men zich voor den
geest been gt, dat feitelijk alleen de zoogenaarnde natuurwetenschappen in werkehjkheid het karakter van wetenschap
to zijn bezitten. 1k zeg opzetteBjk de zoogenaainde natuurwetenschappen, want daar er inners buiten de natnur
niets bestaan kan, kunnen er natuurlijk buiten de natuurwetenschappen ook geen andere wetenschappen zijn."
Wat hebben wij nu van die wetenschap to verwachten
1k zeg het weer in des sprekers eigen woorden 2): ,,zoo
veiwachten wij dan inderdaad van de wetenschap het
hoogste, wat de meuschheid op deze aarde tot stand
brengen en bereiken kan. Ons denken en voelen Iteeft
geeli doeleindeii, grootscher of gewichtiger dan dit gebied,
dat wij eerst dank zij der wetenschap kunnen betreden.
En denken wij er nn aan, dat van oudsher de volkeren
het beste en hoogste, het kostbaarste en edeiste, dat zij
in staat waren in begrippen to ontwikkelen, hebben samengevat in het begrip van God, dan komen wij tot het
inzicht, dat voor ons IMlonisten het begrip der wetenschap
zich onweerstaanbaar op die plaats schuift, die voor minder
ontwikkelde geesten tot nu toe door het godsbegrip weed
iiigenomen. Want alle wenschen en verwachtingen, alle
doeleinden en idealen, die het menschdom saamgevat had
in het begrip van God, zij gaan voor ons door de wetenschap in vervulling."
Pit wordt dan nader uitgewerkt door het betoog, dat
aan de wetenschap toekomen al die praedicaten, die vroeger
1)
2

1. i'., p. 100.
p. 109.

1.
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aan God werden toegekend. Zij is almachtig, g lom tegenwoordig en eeuwig, alwetend en algoed. Ma tr zij bezit wat
vroegere goden misten 1 ). „Vooreerst staat Naar bestaan
buiten twijfel; wij hebben immers gezien, in Welke mate
zij zelfs onaf hankelij k ge worden is van de individuen,
die Naar beoefenen. Haar werking en vervullen en bepalen
ons geheele leven. En wel geschiedt dit geheel en al
langs socialen weg en voor sociale doeleinden, g elij k immers
de wetenschap ook alleen als een product der gemeenschap
bestaat. Wat derhalve nog aan het oude godsbegrip
ontbrak, dat vinden wij rij kelij k en org anisch aan de
wetenschap, die ook in dit opzicht haar in modernen zin
goddelijke natuur bewijst."
En opda,t niets ontbreke ten slotte de banvloek over
zegt Ernst Hackel
de ongeloovigen 2) : „Mein.e Gegner"
„tun mir ubrigens viel zu viel Ehre an, wenn sie immer
den Monismus als Privat-Ansicht meiner Person behandeln.
Derselbe ist vielmehr der Aa.sdruck der klaren einheitlicb en
Weltanschauung der modernen Naturwissenscbaft. Was
ich her als inein personliches Bekenntniss formuliert habe,
das ist in derselben Form die innerste TTberzeugung der
grossen Mehrzahl der denkenden modern en Naturforscher
wohlverstanden der denkenden !"
Mocht het voorafg aande U overtuigd hebben dat Gij,
zoo Gij met de natuurwetenschap in vrede wilt leven,
slechts tweeerlei keuze hebt : of of to zien van de voornemens, die U p ier bijeen brachten, of de nieuwe vereeniging onmiddellijk to maken tot een afdeeling van den
Monistenbond, dan zou ik op g evaar of van ing edeeld
to worden bij de niet-denkende natuuronderzoekers
voordat Gij een daal= toe strekkend besluit neemt, toch nog
gaarne eenige bezwaren tegen zulk een voornemen willen
ontwikkelen, bezwaren niet all een g ericht tegen de monistische
1)
2)

1. c., pag. 112.
Ik ontleen deze woorden aan den „Monistenbijbel " , Hackels „Welt-

rathsel", p. 162, Volksausbabe, en laat ze onvertaald om den indruk speeiaal
van de kostehjke slotwoorden niet to verzwakken.
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ethiek of religie, maar tegen elke ethiek en godsdienst, die
zich aandient als to spreken nit naam der natuurwetenschap.
Het komt mij toch voor, dat er slechts geringe bezinning
noodig is one in to zien dat ,,natuurwetensehappelijke ethiek"
of ,,natuurwetenschappelij ke godsdienst" een contradictio
in terminis is. Immers wat doet de natuurwetenschap P Zij
tracht de dingen en de versehijnselen die mis omringen,
zoo nauwkeurig moge]ijk to leeren kennen, zij besehrijft
ze, ordent ze en spoort de regelmatigheden op die zich aan
hen openbaren. Hoe algemeener die regelmatigheden zijn,
hoe meer ze hen op prijs stelt en het einddoel is: de meest
algemeene wetten to leeren kennen, waaraan al het bestaande
is onderworpen, en to leeren begrijpen hoe het in zijn
bijzonderheid nit die algemeene wetten voortvloeit.
Pat fangs dezen weg tal van nieuwe vondsten zijn
gedaan, het is to zeer een truism dan dat ik er bij stil zou
staan. Maar hierop wil ik TI wijzen, dat al mope men
dezen weg ook tot het einde der dagen bewandelen, een
ding daarop nooit gevonden kan worden, een antwoord
op de vraag: Wat zijn de dingen waard, waarop dit natuurwetenschappelijk onderzoek is gerieht P En dit niet omdat
het zooveel moeilijker zou zijn dit antwoord to geven, maar
omdat de natuuronderzoeker ter bereiking van het doel
dat hem voor oogen staat, opzettelijk en welbewust abstraheert van afle waardeverschillen. Het is juist zijn trots,
dat hij in zijn onderzoek gees versehil maakt tusschen
den mensch en de spin, de roos of het schimmelplantje,
den bliksem en den regenboog. Slechts in zooverre heeft
het eene of het andere ding, het eene of het andere verschijnsel grootere of kleinere waarde in zijn oog als het
bruikbaarder of minder bruikbaar is voor zijn doel: de
algemeene wetten to leeren kennen. Natuurlijk geldt hetzelfde van den natuuronderzoeker die zich niet met physische,
maar met psychisehe objecten bezig houdt. Op zijn methode
is inderdaad het woord toepasselijk, dat Spinoza meende to
mogen gebruiken ter kenschetsing van de zijne, dat hij niet er
naar streeft de hartstochten en handelingen der menschen
to vervloeken of to belachen, maar om ze to begrijpen.
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Maar juist omdat de natuurwetensehap zich toeleg t
op het causaal verklaren der gebeurtenissen, omdat zij
weig ert en principieel weigeren moet de versehij nselen to
vervloeken of to bejubelen, daarom laat zij ons ten eenen
male in den steek als wij bij Naar de beantwoording komen
zoeken van de vraag naar de waarde der dingen. Stel u
een natuuronderzoeker voor die 1 eef de als tij dg enoot van
Bruno of Galilei. Dan zal hij, zich op zuiver natuurwetenschappelijk standpunt plaatsend, wel dezen algemeenen
regel kunnen constateeren, dat op het uitspreken van
zekere overtuigingen autoratisch zekere onaangename gevolg en worden ondervonden door hem die ze uitspreekt,
maar over de vraag of men nu zulke overtuigingen behoort
nit to spreken of to verzwijgen zal hij zich zorgvuldig van
elk oordeel onthouden.
Of om een ander voorbeeld to nemen. Gij vindt aan
het strand een U onbekend weekdier en brengt het naar
een zaoloog. Dan is het denkbaar dat deze bij zijn onderzoek tot de g ewichtig ste conclusies komt. Misschien opent
het geheel nieuwe banen voor de systematiek der weekdieren, misschien zelfs stelt het experiment op dit dies hem
in staat de physiologie met een nieuw hoofdstuk to verrij ken. Alleen op een vraag moet Gij van den zooloog
geen antwoord verwachten : op de vraag of dit weekdier,
g estiliseerd, g eschikt zou zij n voor een borduurpatroon of
ornament.
Deze opmerkingen schijnen vanzelfsprekend, ieder
natuuronderzoeker zal ze in abstracto beamen. Hoe komt
het, dat zij dan Loch telkens weer uit het oog worden
verloren ? Vooreerst omdat geen natuuronderzoeker een zoo
ideaal „znan der wetensehap" is als ik zooeven onderstelde.
Ik acht het zeer wel mogelij k dat de tij dgenoot van Galilei
een zeer krachtige overtuiging uitspreekt omtrent de to
volg en g edragsli jn, en wellicht verzekert de zool oog U dat
het diertje in quaestie hem zoo bekoorde, dat hij niet in
staat was er microscopische praeparaten van to makers.
Zeker is dit mogeli j k, m aar vergeet dan niet dat deze
.antwoorden worden gegeven niet ex cathedra, niet omdat,
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maar ni ettegenstaande de gevraagde natuuronderzoeker is.
Iii de tweede plaats, zelfs al wil de natuuronderzoeker
niets-dan-llat uul'on derzoeker zijn, dan zal hj toch zelfs in
het belang van zijn onderzoek zich hebben aan to passen
aan de waaideverschillen, die anderen waken. Een cherniens moge nog zoo hardnekkig ontkennen dat er andere
versehillen dan in kristalvorrn bestaan thsschen graphiet
en diamant, hij zal Loch waar het eenigszins mogeli,}k is
bij zijn proeven den eerstgenoemden moeten gebruiken of
anders die proeven zeer spoedig moeten staken. En zeer
veel ernstigei flog ZOU het lot van den physioloog Z1J115 die
zoozeer niets-dan-natuuronderzoeker ware geworden dat hj
niet meer begreep dat anderen wèl verschil makes tusschen
experiment op merisch en op dier.
Breiigt this het .lag eljksch leven van het laboratoriuni
den natuiironderzoe ker voortdurend met waardebeoord eelingen in aanraking, ook de terminologie van zijn wetenschap
geeft tot verwarring aanleiding. Want al geldt ongetwijfell
als ideaal dat de geheele iiatunrwetenschap zich vrij make
van elke waardebeoordeeling, dit ideaal is volstrekt niet
in alle natuurwetenschappen reeds bereikt. Alleen de wiskunde -- wanneer ik haar in dit verband even met de
natuurwetenschappen op een lijn slag stellen - is er
in geslaagd zich een terminologie to scheppen waarin
niets sheer aan waardebeoordeeling h eriiinert. De tj den,
dat de hol de bijzondere aandacht verdiende 0111 zijn ,,welgeronden" vorm sehijnen voor goed voorbij. Maar zelfs
de natuurkunde is flog niet zoo ver gekornen 0111 zich geheel van alle waardeheoordeeling to onthouden. Zij spreekt
van het ,,nuttig effect" van een warintemotor, van degradatie van energie enz. En in de wetenschappen die de
levende natnur behandelen, zijn termeii als hooger en lager,
doelma t'ig cii schadelijk, degeneratie en ontwikkeling schering
en inslag.
Pat zon nu natuurlijk volstrekt niet schaden, wanneer
men zich van deze omstandigheid steeds duidelijk rekenschap bleef geven. Maar dat is niet a1tjd het geval en
dan glijdt de natuuronderzoeker, verleid door de hem wel-
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bekende maar bedriegelijke terminologie, ongemerkt over
op het andere g ebied, en spreekt ex cathedra waardebeoordeelingen nit, waartoe zijn onderzoek hem in geenen
deele bevoegt.
Alleen op deze wijze is m.i. het zoo algemeen verspreide geloof to verklaren, alsof de Darwinistische evolutieleer, in stede van uitsluitend een hulpmiddel to zijn tot
het doen uitkomen van geldende overeenkomsten tusschen
levende en uitgestorven diersoorten, of wellicht ook een
theorie omtrent de causale aaneenschakeling van veranderingen in het dierlij k en plantaardig leven, veeleer in
enge betrekking zou staan met vragen als die naar het
wezen en de bestemming van den mensch, ja zelfs tot
richtsnoer bij de beant woording zulker vragen zou kunnen
dienei.
Wellicht het allersterkst echter werkt in dezelfde
richting de omstandigheid, dat de natuuronderzoeke r, Wien
het gebleken is een hoe voortreffelij k hulpmiddel de natuurwetenschappelij ke methode is tot beantwoording der vragen
waarvoor hij zich speciaal interesseert, door haastig generaliseeren de conclusie meent to mogen maken dat diezelfde methode bruikbaar moet zijn tot het beantwoorden
van alle vragen.
En dit overkomt niet alleen zoo enthoesiaste mannen
als de Hamburger redenaars, maar ook aan zeer bezadigde
beoefenaren der natuurwetenschap. In een redevoering
over Ondoelmatigheid in de levende natuur, laat Prof.
Went, zich aldus nit 1) : „Men zal misschien goed doen
het geheele begrip doelmatig of Ondoelmatig uit de natuurwetenschap to verwij deren ; eigenlij k is het toch ook nog
een gevolg van een anthropocentrisch standpunt, dat wij
innemen, even goed als de naieve beschouwingswijze door
mij in den aanvang vermeld. Omdat de mensch zich verbeeldt, dat hij zich bij zijn beschouwingen laat leiden door
een Joel, gaat hij zich voorstellen, dat ook In de natuur
zulk een doel to vinden zou zijn."
1) De Gids, 1006.
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Nu heb ik natuurlij k teg en de eerste zinsnede geen
bezwaar; integendeel zij ligt geheel in de lijn van wat
zooeven werd betoogd. Mijn bezwaar geldt de uitdrukking
dat de menseh zich verbeeldt dat hij zich bij zijn handelingen laat leiden door eon doel, en zich gaat voorstellen
dat or in de natuur zulk eon doel to vinden zou zijn. Met
dat „zich verbeelden " en „zich voorstellen" is toch klaarblij kelij k niets anders bedoeld dan dit: De natuuronderzoeker vindt b.ij zijn onderzoek niets dat wij st op eon doel
of daarmede in verband staat, maar dan komt aan het
begrip doelmatigheid goon obj ectieve g eldigheid toe en
behoort ieder die prijs stelt op strengheid en wetensehappelijkheid van zijn betoog zich van het gebruik van dit begrip to onthouden.
Laat rij U aan eon voorbeeld aantoonen, waar m.i.
de fout in doze redeneering schuilt. Gij weet alien hoe
koning Midas in den Paktolos baadde om bevrij d to worden
van de gave alles wat hij aanraakte in goud to veranderen.
Nu veil ik daarlaten of niet een koning in 't belang van
zijn land beter gebruik van die gave had kunnen maken.
Maar dit is zeker dat, waar die gave ook wellicht nut zou
kunnen stichten, zij nergens zoo misplaatst zou zijn als in
een scheikundig laboratorium. En als Gij wist, dat in zeker
laboratorium zulk eon Midas huisde, zoudt Gij dan veel
bewij skracht toekennen aan zijn ervaring, dat Steen en
ij zer niet bestaan, maar de geheele wereld opgebouwd is
nit eon enkel metaal ? Toch doet de natuuronderzoeker
niet anders, die op grond van zijn onderzoek anderen het
recht ontzegt to zoeken naar het doel en den zin van
wereld en menschenleven. Want hij vergeet dat niet de
wereld een mechanisme is, maar dat hij ter wille van zijn
onderzoek die wereld eerst tot een mechanisme maakt,
in het belang van wat hij beoogt ongetwijfeld to
door
of to zien van alles wat niet in die mechanistirecht
sche voorstelling past.
Of wilt Gij een ander voorbeeld : Wat zoudt Gij zeggen
tot een militiecommissaris, die op grond van zijn ervaringen
U trachtte to overtuigen dat er in Nederland geen vrouwen
U. E. XIII 2
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worden gevonden? Ik kies met opzet dit voorbeeld, omdat
het zeer drastiseh in 't licht stelt een eigensehap van elk
wetenschappelijk onderzoek, die al to vaak wordt over het
hoofd gezien. Pat n.l, de wetenschap niet is een samenraapsel, een los ag g reg aat van ware oordeelen, g elij k zij
zich bij toeval aan den onderzoeker aanbieden of opdringen,
maar dat deze integendeel keurend to werk gaat en alleen
dan een stelling in het verband der wetenschap opneemt,
ook al is zij waar, als zij geschikt is om verder to voeren
tot het doel dat de wetenschap in quaestie beoogt. Dat
doel nu is voor verschulleude wetenschappen zer verschillend ; ik heb daarover bij een andere g elegenheid reeds
uitvoerig gesproken 1), thans kan ik op dit punt niet
dieper ingaan. Hier wil ik er slechts deze conclusie uit
trekkers, dat het vanzelf spreekt dat de natuurwetenschap
komt tot een zinledige en doellooze wereld, omdat de
woorden zin en doel een maatstaf van waardebeoordeeling
onderstellen, terwijl voor den opbouw der natuurwetenschap
alleen zulke oordeelen worden gebruikt, die zorgvuldig zijn
,g ezuiverd van elk element van waardebeoordeeling 2).
Ja, het pleit tegen den natuuronderzoeker, die de mechanische natuurbeschouwing tracht om to zetten in een
naturalistische wereldbeschouwing staat eigenlijk nog
sterker. Want zijn redeneering is een „zelfmoordende",
d.w.z. een redeneering wier uitkomst in strijd komt met
haar premissen. Op grond eener teleologische beschouwing
ontkent hij de geldigheid van elke teleologie. Immers in
't kort beschouwd komt deze geb eele gedachtengang hierop
1)

Bij de opening mijuer ]essen ale privaat-docent in de Wijsbegeeite

to Amsterdam. Zie Tijdsc}irift voor Wijebegeerte I, pag. 24.
2)

Om dezelfde reden kan natuurlijk de uatuurwetenschap nooit een

afdoende antwoord geven op de vraag naar „het wezen " of „den waren
aard" der dingen, of van een bepaald ding of verschijnsel. Immers deze
vragen sluiten uit hunnen acrd waardebeoordeeling in. Wat de natuurwetenschap „het wezen" der dingen noemt is sleehts eon begripsconstruetie,
die zij voor de geheele voile en rijke werkelijkheid in de plaats stelt, voor
Naar doel terecht, omdat zij alleen aldus haar doel kan bereiken, die werkelijkheid op Naar wijze to catalogiseeren, to ordenen, to begrijpen en gedeeltelijk to beheerschen.
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neer: Dat een ieder het begrip ,,doel" als zinledig moet
verwerpen omdat gebruik maken vaii dat begrip ondoelmatig is voor het doel dat de natuuronderzoeker zich stelt.
filet doel flu dat ethica en godsdienst zich stellen staat
lijnrecht tegenover dat der natuurwetensehap. ZiJ houden
zich julst bezig met de vraag, die deze ter zij de laat; zij
willen niet zeggen hoe de dingen zijn, maar wat ze waarcl
zijn. Elke ethische of religieuze uitspraak houdt, op den
keper beschouwd, een waardebeoordeeling in. Niet hoe
de inensehen handelen, bespreekt de ethiek, niaar hoe zij
behooren to handelen, en niet van causaliteit en natuurwet,
inaar van zoilde, schuld en verlossing spreekt het evangelie.
En met dit fundamenteele verschil tusschen natuurwetenschap ter eene, ethiek en godsdienst ter andere zij de
staat ten nauwste in verband een ander niet minder belangrijk verschilpunt. Het is een argument, waarrnede de voorstanders eener naturalistische levens- en wereidleer telkens
weer komen aan drag en, dat er buiten de natuurwetenschap
geen objectieve waarheid to vinden is. Immers daar er niets
bestaat buiten de natuur moet elke wetenschap natuurwetenschap zijn. 1k haalde boven reeds aan hoe ook
'Ostwald dit argument gebiuikt.
Nu zou het mij to ver voeren wanneer ik trachtte U
uiteen to zetten waarom deze zoo overtuigend schijnende
conclusie onhoudbaar is, zelfs als men, zou toegeven dat
alleen de objecten der natuurwetenschap kunnen gezegd
worden to bestaan. Voor mijn doel thans is het voldoende
U er op to wijzen dat de geheele schijnbare vanzelfsprekendheid dezer bewering gegrond is op het dubbeizinnig gebruik
van het woord ,,bestaan", en verdwijnt zoodra die dubbelzirinigheid wordt opgeheven. Immers dan moet men zeggen:
De natuur is het geheel der dingen die in tijd en ruimte
bestaan; een waar oordeel moet steeds handelen over jets
dat in tijd en ruimte bestaat; derhalve kunnen alleen
stellingen over de natuur waar zijn. En nu spririgt het in
't oog dat de tweede premisse onhoudbaar is. De geringste
bezinning leert, dat volstrekt niet elk oordeel dat aanspraak
maakt waar to zijn, handelt over iets dat gezegd kau
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worden pier of daar in de ruimte, op dit of dat oogenblik
to bestaan. Noch de natuurwetenschap, noch de ethiek,
noch de godsdienst laten zich pier of daar demonstreeren,
en de meest overtuigende van alle wetenschappen, de
wiskunde, dankt Naar exactheid juist aan de omstandigheid,
dat zij handelt over het in dozen zin niet-bestaaude.
Nu kan ik er wederor niet aan denken pier het geheele buitengewoon ingewikkelde probleer to gaan bespreken, hoe eigenlij k de verhouding is tusschen oordeelen,
die waar willen zijn, en doze empirische werkelijkheid, de
dingen on1 ons, die in tijd en ruimte bestaan. Maar dit
meen ik, dat in elk geval duidelij k zal zij n : Eenerzij ds
dat elk n atuurwetenschappelij k oordeel ten slotte toch altij d
bedoelt een uitspraak to doen over gebeurtenissen die op
eon bepaalde plaats in den tij d op elkaar volgen, dat
daarentegen levensleer en godsdienst, al mogen zij ook
uitgaan van wat ons in tij d en ruimte omringt, niet willen
zij n van doze wereld, m.aar ons willen doen uitg aan buiten
die wereld, ons die wereld willen doen zien in het licht
der Eeuwigheid. En waarin ook de godsdiensten verschillen
van Jood of Christen, Katholiek of Protestant, Calvinist
en ik voor m.ij ben allerminst geneigd die
of Ethisehe
verschillen klein to achten daarin stemmen alle oprecht
geloovigen overeen, dat hun God is eon Eeuwige God. En
wanneer de vrome belij dt : ,,God bestaat" dan ligt niets
verder van hem verwij derd, dan gevoelt hij het als eon
blasphemie als men hem toedicht dat hij daarrede zou
bedoelen op de wijze der natuurwetenschap to constateeren
eon natuurwetenschappelijk feit. Wij weten, dat Hij is.
overal en nergens, dat wie Hem niet zoekt, Hem in doze
wereld nergens zal vinden, maar wie Hern zoekt, dien zal_
Hij zich overal openbaren. En niet als bewij s van beschaving, van vooruitgang en gelouterd inzicht kunnen
wij het beschouwen, m.aar slechts als eon terugval in het
duisterste en deerlijkste bijgeloof, wanneer men ons thans
„in naam der natuurwetenschap" wil komen overtuigen dat
wij Hem niet hebben to zoeken in ons hart en ons geweten,
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maar in de studiezalen onzer Bibliotheken en de laboratoria
onzer Universiteiten.
Ziet, dit zijn de gronden, waarom ik innig overtuigd
ben dat elke poging tot opbouw van godsdienst of levensleer op den bodem der natuurwetenschap vruchteloos moet
blijven, op niets moet uitloopen. En juist omdat ik 11w
vereeniging voor zulk een einde zou willen behoeden, omdat ik meende dat een waarschuwing tegen naturalistisel
vooroordeel bij U de beste leans zou vinden op ernstige
overdenking, wanneer zij niet kwam van een man, die
vreemd staat tegenover de uatuurwetenschap — maar van
iemand, die er een eer in stelt tot Naar dienaren to worden
gerekend, juist daarom heb ik het op hoogen prijs gesteld
U heden to mogen toespreken.
Wil dat zeggen, dat ik in het streven, dat in Hamburg
tot citing kwam, niets zou vinden, dat Gij behoort na to
volgen :' Ware het zoo, dan zou ik daarover niet, althans
niet zoo lang, hebben gesproken. Maar hoe ver wij ons
oo k verwij derd mog en voelen van wat de voormannen van
dat congres beoogden, &n ding moeten wij in hen bewonderen — de vastheid van hun geloof in, den ernst dien zij
maken met de waarhei d.
En dit geloof verklaart dan ook het enthousiasme dat
de deelnemers aan dit congres bezielde, den grooten indruk
dien het naar buiten heeft gemaakt. Want het valt niet
to ontkennen, de reden waarom in onzen tij d honderdduizenden vervreemd zijn van elk kerkverband, ja van elk
geloof, is de meening dat de kerk van hen vordert de
opoffering van wat zij, terecht, nooit van zins zij n prij s to
geven, het recht van eigen vrij e overtuigina . En de schuld
daaraan ligt waarlijk niet alleen bij hen. Hoevelen onder
hen, die spreken in naanl van de kerk of zelfs in naam
van het geloof toonen niet telken male, dat zij de waarheid niet inzien van Saussaye's woord 1) : „Geloof is geen
dear om het gebied van het feitelijke to betreden." Daarom,
wanneer ik dan Loch een ding U kom vragen „in naam
1) Geestelijke Sti•oottiingen p. 343.
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der natuurwetenschap", dan zij het dit, dat Gij gees enkele
eerlijk verkregen wetenschappelijke overtuiging zult prijs
geven op andere dan wetenschappelij ke gronden. Maar ik
zeg dat dan waarlij k niet uit naam der natuurwetenschap
alleen. Laat mij het U herhalen in de woorden van den
man, dien ik zoo juist reeds citeerde, den man die onder
zijn vele eeretitels weliicht geen draagt met weer trots
dan dien van Christehj k theoloog I): „Geen andersluidende
beschouwing mag ons de groote les der wetenschap doen
in den wind slaan, dat de waarheid boven ons staat en
aanspraak heeft op onze erkenning. Zeker het wetenschappelij k on derzoek levert ons die waarheid niet volledig, er
zijn kanten, die het ons niet ontsluit; dit verontschuldigt
ons niet wanneer wij door allerlei kunstj es met de feiten
knoeien, of door ons redeneervermogen to misbruiken in
den mist van scepsis alles onduidelijk en onzeker maken.
Vooral aan Christenen en theologen moet men dit met
nadruk herinneren. Zij zijn maar al to geneigd in 't belang eener „hoogere" waarheid allerlei uitvluchten to zoeken,
en die „waarheid" met sofismen to staven. Alsof de trouw
aan dat „hoogere" ooit gedoogde in het „lagere" ontrouw
to wezen. Wetenschappelijke ernst en eerlijkheid behoort
tot de grondslagen van het karakter, ook bij geloovigen."
Ziet, ik ben er zeer ver van verwij derd U als levensideaal Ibsens Brand aan to prij zen, met zijn:: Alles of niets,
zijn strij den tegen elk accoord. Ik meen dat zijn pogen om
nit eigen kracht de volmaaktheid to Brij pen ten slotte
berust op een gebrek aan geloof, een to kort aan vroomheid. Maar hoe weinig ik dan ook in 't algemeen geneigd
ben zijn leiding te'aanvaarden, in dit opzicht schaar ik mij
geheel aan zijn zijde : dat elke weg ten verderve lijdt, aau
welks ingang men van ons eischt een accoord met de
waarheid.
Ik zeide reeds zooeven, dat het groote, onweersprekelijke succes van het Hamburger congres to danken was in
de allereerste plaats aan de fouten van zijn tegenstanders.
1) Ilet Christelijk Leven, II p. 337.
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Inderdaad, wie roridkijkt in Duitsehe kririgen, wordt telkens
weder er door get offen hoe vaak men daar godsdienst
vereenzelvigt met het aanvaarden van bepaaide kerkelijke
leerstellingen, geloof met het opofferen van eigen overtuiging, en hoe de houding van staat en inaatschappij die
meening schijnt to rechtvaardigen. Hoe staat het in ons
land in dit opzicht P Het is geenszins oni politiek to brengen
in deze vergadering, dat ik die vraag stel. Laat inij ten
bewijze daarvan zegg en, dat ik met voile instemming heb
gelezen, wat dezer dagen de Nederlander schreef naar aanleidirig eener geruehtmakende ho ogleeraarsben oeming. En
laat mij er het volgende nit mogen aanhalen: ,,Als men
uitgaat van het denkbeeld, dat er zooveel ,,waarheden"
zijn als richtingen, en dat daarom voor elke richting eene
haar passende ,,waarheid" moet worden geconfectiorni eerd,
dan kan men het verlagen van hoogescholen tot confectie
magazijnen, waar op an aat gewerkt wordt, verdedigen, en
zon men voor elk magazijn de noodige keurmeesters kunnen
aanstelleii. Gelukkig echter zijn wij, protestanten, aan dit
systeem ontkomen; de wetenschap behoort zich vrijelijk
d, w. z. naar eigen inzicht, to ontwikkelen, ook hare dwalingen to corrigeeren, zonder aan den band to loopen van
keurmeesters of zich to richten naar de ,,meeningen" van
menschen. Heeft de overheid van haar rnacht misbruik
gemaakt om de wetensehap to drjven in haar richting,
dan dient ook dat to worden bestreden, maar nooit als
i'echtmatig of natuurlijk to worden erkend. Yroeger heeft
men moedig tegen Yorstentyrannie het Hooger Onderwijs
verdedigd; in onzen tijd hebben wij to worstelen tegen de
tyrannie van partijen. Wij denken er daarom niet aan op
dit punt met ,,De Heraut" inee to gaan. In haar stelsel
past eene Tiniversiteit op den ,,grondslag van beginsel a,
b of c." ZJ die gaarne de geesten willen fatsoeneeren in
de richting die zij begeeren, kunnen, evenals in lang verviogen eeuwen, scholen vormen naar hun inzichten. Pat
staat hun vrij. Of het verstaridig is, is een andere questie.
Maar als de Staat, een protestantsche Staat ten minste,
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eene inrichting ter beoefening van de wetenschap wil, dan
is elke belemmering nit den booze."
Dat dit gezegd werd, constateer ik met dankbaarheid
en vreug de, maar dat het in dezen tij d z66 noodig was het
to zeg gen, vervult mij ik verheel het niet met zorg
en bekommernis voor onze toekomst.
En daarom wil ik U dit op het hart binders. Niet
slechts in scherts noemt men U de spes patriae. De hoop
van het vaderland, de hoop ook onzer Universiteiten is op
U gevestigd, op U, het komende geslacht. En daarom :
Waakt, waakt, opdat nooit het schrij nende verwi jt U moge
treffen van de mannen, die de wetenschap tot godsdienst
willen verhefen, dat gij Uw God niet in waarheid hebt
gediend.
Zoo de nieuwe vereeniging, die wij heden stichten,
mede mag werken U daarvoor to behoeden, zal zij niet
zoo God
slechts strekken ten zegen van Uzelf, maar
ook mogen bij dragen tot Neil onzer Universiteit,
wil
van ons land en on s yolk.

CHRISTENDOM EN KULTUUR
DOOlt

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

I.
De vraag in de samenvoeging dezer twee woorden,
christendom en kultuur, opgesloten is in hooge mate actueel.
Wel is veler christelijk geloof aan de beschaving vreemd,
taalt cv niet naar, en zijn cv onder de beschaafden nog
steeds die van christendom, van godsdienst in 't algemeen,
niets willen weten. Toch is de schare van hen die in
deze verwijdering wederzijds niet berusten niet al to
klein; zij zoeken naar een verband, een verzoening. Enkelen
achten deze eenheid gemakkelijk to vinden, zoo al niet dat
zij gevoriden is. Beschaafde christenen, die met goede
manieren, niet zonder smaak en kennis hun christendom
met wat kunst en wetenschap weteii to versieren: lossen
zij niet in hun eigen persoon, in hun christelijke salons,
in hun schrijven en spreken, de questie op? Zij zijn immers
geloovigen en kultuurmenschen to gelijk, vertegenwoordigen
christelijke beschaving, j a, onder hen zijn geleerden die
met kracht van betoog de richtingen der wereldsche kultuur
weten to weerleggen. ,,Lieb' Vaterland! magst ruhig scm".
Zeker kan men gerust wezen als men zijn eischen
maar wat laag stelt. Het wil ons wel eens voorkomen dat
overwinningen worden uitgebazuind zonder dat de tegen-
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standers elkaar hebben ontmoet. Bj hoevele woordvoerders
van wereldsche wijsheid lezen en hooren wij dat het
christendom zijn tijd gehad heeft, quantite ne'gligeable is;
ja, het is treffend in hoe grove misvattingen mannen van
naarn vervallen wanner zij kenschetsen wat zij niet kennen.
Aan den anderen leant : ook de triomfen die verdedigers
van 't christelijk geloof over den geest der eeiiw behalen
vertrouw ik minder dan half. Hebben zij met de questies
geworsteld, de ontroering der gemoederen, de spanning
der geesten meegevoeld, geven zij niet vaak autwoorden
op vragen die zij niet verstaan?
Wie den toestand eenigszins ziet gelijk hij boven is
geschetst, heeft alle reden de aandacht to vragen voor
beschouwingen over Christendom en kultuur. Hij loopt
geen gevaar goedkoope oplossinigen aan to bieden. Maar
missc.hien: geen oplossinig to geven P vat nood; indien hij
maar den geest wekt en bij den ernst der levensproblemen
bepaalt. Wie iets anders beg Bert : nu, afdoende zinnetjes
vindt men overal.
Hoe zullen wij flu dit probleem benaderen? De wetenschappelijke weg schijnt wel to zjn nit to gaan van
een nauwkeurige bepaling der beide termen. Gemakkelijk
is de vraag naar de verhouding van Christendom en
kultuur op to lossen indien wij niaar goed weten wat
christendom en wat kultuur is. Ja: indien wij dat
maar goed wisten! IDoch het is er moe als met zoovele
soortgelijke vragen: godsdienst en moraal, religie en
wetenschap: zij handelen met begrippen veel to wijd en
to vaag om ze in het keurslijf eener definitie to wringen.
Achter elke definitie ligt reeds de keus van een philo
sophisch standpunt en de verwaarloozing van die zij den
welke die bepaaldo opvatting diet vormag to vorkiaren.
Het is do goedkoope manier om zich, zooals het heet, van
de questies rekensehap to g even ; maar Wien hot om inzicht
to doers is versmade hot gemakkolijko on wage zich aan
do moeilijkheden. Zoo alleen vormoedt men jets van de
diepte en de hoogte. De vragen waarmedo ik klaar ben
raken mij niet weer, ik hob er mij van afgemaakt; do
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gioote vragen iiioefen als eeii aiii gel blijven in ons gemoed
CII OflS vasthouden.
Dc verhouding van christendom en kultuur kan inderdaad licht nitgernaakt worden, maar in verschillenden zin.
Zeg ik dat de kultuur bestaat in de vee1zjdige en
veelvormige verovering der wereld door den rnenschelijken
geest en dat de godsdieist zich op het bovenwereldsche
richt, dan is aanstonds beslist dat deze twee gescheiden
zij n. IRoep ik daarentegen b het vormen mijner begrippen
de lyrische beschrijving to help, jets waar de platonische
Sokrates reeds den draak rnee stak, dan zal ik een loflied
zinged voor de beschaving die al het hooge en edele omvat en this ook hot hoogste, sublieme, den godsdieist er
onder brengen. Becht, wetenschap, kunst, godsdienst: zijn
zij niet verschillende namen voor, zij den van hetgeen den
mensch tot mensch maakt, aan zijn 1ev en waarde geeft
Wij berusten evenwel Bloch bij die scheiding noch bi1
deze oppervlakkige verbinding. Wj willen de spanning
leeren kennen welke do twee groote machten, christendom
en kultuur, in hot leven brengen. Daartoe raadplegen wij
de geschiedenis. Zij doet ons de bonte schakeering der
onderlinge verhouding zien. Na zoovelen die hierover
hebben gevorscht en gedacht, zal ik trachten in eon viertal vluchtige schetsen den gang der historie to volg en,
enkele hoofdlijnen to trekken waarlangs doze verhouding
zich heeft ontwikkeld.
ons onderwerp is reeds omvarigrijk genoeg om niet
nog daarbuiten in 't algemeen over godsdienst en besehaving
to spreken. Toch schijnt hot gewerischt aithans op enkele
verschijnselen de aandacht to vestigen.
Bij verscheidene volken vinden wij min of moor uitgewerkt het beeld van een oorspronkelijken toestand der
rnenschheid, in ongestoord bestaan, zorider strijd en nioeite.
Met do kultuur is dan eon val verbonden, daarin ligt een
vloek. Laat ons herinneren aan paradijsmythen: eerst na
den vaT heeft do mensch bekleeding noodig; do eerste
groote schreden op den wog der beschaving doen do KaI-
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nieten, voortgej aagd door onrust en wroeging ; de torenbouwers van Babel droomen van een organisatie der
gansche menschheid. Dat Prometheus den menschen het
vuur brengt is een schennis aan de goden gepleegd.
Daar staat tegenover dat bij de beschaafde volken
hun kultuur ten nauwste met den godsdienst is verbonden.
Zeker is in Israel het wantrouwen tegen de kultuur nooit
geheel uitgeroeid, zijn Jahve woont meer in de woestijn
en op den ontoegankelijken bergtop dan dat hij de vruchtbare velden zou bevoorrechten ; 'en in de eeuwen waarin
ook de kultuur met den godsdienst nauw verbonden was,
de landbouwfeesten religieuze hoogtij den waren, leefde in
kleine kringen nog het ideaal van het nomadenbestaan
boven het gezeten leven, en waren er Rechabieten, Nazireers, die althans den wijnbouw niet aanvaardden. Toch is
Israels volksbestaan, zij ri politieke en sociale instelling en
to nauw met den godsdienst verbonden om niet to erkennen
dat de eigenaardige vorm van half kultuur door dit yolk
bereikt een godsdienstig karakter droeg. En op de kortstondige bloeiperioden van zijn koningschap, toen vreemde
werklieden zijn tempel bouwden, en ook to Jeruzalem
wereldsche schatten werden opgegaard, toen handel en
verkeer zich begonnen uit to breiden, zien wij een aanloop tot de vorming van een rij k dat zijn plaats in de rei
der kultuurvolken zou innemen.
Uit den bodem van het Israelietische yolk, waarvan
ik de, trouwens overbekende, geschiedenis bier niet kan
schetsen, is het christendom gesproten. Het is wereldgodsdienst geworden ; is het daarom in zijn oorsprong kultuurbeweging ? Het verdient onze aandacht dat de beide andere
z.g, wereldgodsdiensten niet in de eerste plaats uit de beschaving zijn voortgekomen. Het Buddhisme, de monnikenreligie bij uitnemendheid, is veeleer een reactie tegen
het aardsch bestaan, ja het bestaan in 't geheel, dan dat
het uit behoefte van, wenschen voor de beschaving zou zijn
to beschouwen. Ook de Islam is in een vrij beschaafde
maatschappij niet een scoot aan, of een wending van die
beschaving ; de ong eletterde, in vergelij king met zijn stam-
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en standgenooten onontwikkelde, profeet greep zijn tijd en
y olk aan met eon verkondiging die het geheel der bestaande
toestanden schudde en ten slotte omverwierp.
Hoe staat het nu in dozen met het christendom P
Sedort nu ongeveer een oeuw is de geschiedenis van het
oude Christendom ijverig bestndeerd. Omvangrijk onderzoek
ging daarbij evenwel steeds gepaard met con strncties, die
stork onder don invloed stonden van vooropgevatte meeningen nit de tijdstrooiningen doorsijpelend. Er is een
Hegeliaansche constructie van hot oude Christendom (do
Tiibinger school); romantische, sociale, naturalistische beschouwingen hebben hot beeld gevornid en gekleurd. Dit
alles diende zich aan als ,,zuivere wetenschap"; hot was
geheel jets anders. Men kan zich or van op do hoogte
stellen door hot bolangrijke geschrift van Weinel Jesus im
19en .Jahrhundert, of door hot andersoortige, waarlijk niet
minder bolangrijko, book van Alb. Schweitzer Von Reimarus
zu Wrede. Welnu dit ,,andere" wraak ik niet. ,,Zuivore
weten schap" aangaande historische verschij nselon, d.i.
,,wotonschap" zonder waardeering en zonder inzicht, is
evenmin to verkrijgon als begeorlijk, allerminst op eon gobied als dit. Alleen is hot aangolegen zich van do invloeden die op do vorming van hot beold goworkt hobboiz,
bowust to zn.
ij Evonzoer is hot noodig niet slechts omvangrijko maar vooral juiste, zoo strong mogelijk gecontroloorde
konnis der bijzonderheden to hobbon. Hieraan nu hooft
hot veelal gohaperd. Vandaar dat niouwore onderzoekingon
gewoonlijk hot schijnbaar reeds verworvono omvorwiorpen.
Ja, zolfs do hoofdrichting die men volgde en waarvan
men meonde dat zij onaantastbaar was, blijkt steeds meer
in eon slop to brengon.
Dit gemeenschappelijke lag in do poging hot Christendom to vorstaan uit de gisting en woeling in do hellenistische werold der 1 of 2 eerste eeuwen onzer j aartelling.
hit doze geheole periode, ja zelfs is or nog wel eon
stuk der 3e eeuw bijgenomen, werd eon reusachtigo stof
bijeengebracht waaruit men het Christendom meende to
leeren kennen. Hot Nieuwe Testament reeds zou de neer-
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slag wezen van tal van meening en, leervormen, instelling en nit een veel lang ere periode dan de traditioneele opvatting nleebrengt. De hellenistische wereld in Naar geheel :
de oostersche en westersche, klein-Aziatische, Grieksche,
Alexandria en Rome gedurende een lange periode hebben
de stof b eleverd, waarin het vernuft der geleerden de
parallellen en den samenhang vindt. Zoo rij st het g ebouw
van het oude christendom voor ons oog. Helaas, ziet het
er erg barok nit. Tusschen baksteen hier en daar stukken
graniet en mariner, hier een Egyptisehe zuil daar een
Grieksch symbool. Zoo wordt als historie een beeld ons
vertoond, waarbij men alleen de historische kleinigheden
die liggen in de vragen : waar ? wanneer ? beneden de aandaeht keurt. Het verst uiteen lig g ende wordt gecombineerd.
Men zoekt het verband liefst ver en diep, allerminst historisch. Van parallellen maakt men het uitbundibste gebruik,
totdat men er toe komt in een woord van den Hebreerbrief een citaat nit Seneca to zien terwij 1 het een tekst
is lit het Oude Testament. Ook symbolen zijn geliefd. De
studeerkamergeleerde speurt samelihang en wet zijn erg denkend vernuft, bang dat jets leveed zou wezen. Dat
Jezus op Golgotha zijn moeder en zijn discipel aan elkanders liefde en zorg aanbeval is to gewoon ; het beduidt
dat de jonge christengem.eente zich niet moet losscheuren
van Naar Joodsche moeder. Na een litterarische kritiek
die het auteurschap van Nieuw-Testamentische geschriften
uitmaakte door het tellen van woord j es, en zich de schrij vers voorstelde als kunstig mozaiek makende van verschillende zinwendingen, kwam de kritiek op den inhoud
die elken trek vrijwel onbestaanbaar achtte met elken
anderen, in de Evang elien ik weet niet hoeveel Christusbeelden vond en er ten slotte wel toe moest komen Jezus
zelf uit de geschiedenis to schrappen, en van hem to
maken het door de gemeente ontworpen beeld van den
stichter van 't christendom.
Deze dwaasheden, waaraan onze Hollandsche „radicale
school" een al to groot aandeel heeft gehad, zijn door het
nauwkeuriger onderzoek der paar laatste decennien vrij
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wel tei zijde gezet. Z hebben nog volgelingen, maar de
ernsti.ge wetenschap gaat ei aal1 voorbjj en stela andere
probiemen. Voor de wilde cornbinathn is naiiwkeuriger
kennis, strenger zifting in de plaats gekomen. Zonder bij
een naani of school to zweren, hoer ik geleerden als
ilarnack, Bousset, IDeissmann e.a. die ons het oude christeiidom vrij wat nader brengen, dan de wetensehap van
't vorige geslacht.
Dit nieuwer onderzoek flu loopt de vragen waai'
wanneer niet weer nit den weg. 1k zeg waarlijk niet dat
het die zoo dade1jk oplost. Daarvooi zjn zij to ing ewikkeld ; zij liggen ook to dik under het stof van den wetenschappelij ken arbeid bedolven. Maar dat wij met de evangeliscire teksten niet weer in Oost er g West behoeven om
to Bolen or hun oorsprong to zoeken, dat zij in Palestina
zip ontstaan, en wel, wat de bronnengeschriften der Synoptische Evangeliën betreft in hoofdzaak vt5ór den val van
Jeruzalem, dat de brieven van Paulus den historischen
achtergrond hebben van de reizeui des apostels: ziedaar
resultaten, die niet maar als gemakzuchtig terugkeeren
tot oude traditie zijn to wraken, maar die door de nieuwste onderzoe king en steeds waarschijnlij ker worden gemaakt.
En daarmede; - men meene niet dat ik mijn onder
werp uit het oog heb verloren; - daarmede is de afleiding
van het christendom nit hypothetische kultuurrichtingen
in 't Hellenisme zeer wankel geworden. De aanrakingen
tusschen de christelijke gemeente en de hellenistisehe
wereld boezemen ons groot belang in, zij zullen ons veel
leeren over de oude ontwikkeling van 't christendom, niet
over de oudste, steilig niet over den oorsprong. Wij kunnen
wel historisch niet staven dat deze oorsprong elders dan
in de historische factoren iigt. Velen lij den nog aan het
,,wetenschappelijk" vooroordeel dat alles nit zijn wereldschen
samenhang causaal to verkiaren zou zijn. Die pogingen
flu zij n mislukt tegenover Jezus en het evangelie, gelijk
zij overal mislukken waar men voor primaire krachteu,
geniale personen, werkingen Gods staat; voor een Frai'ciscus en een Jeanne d'Arc, ja eigenlijk voor al wat oor-
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spronkelijk, ,,urwiichsich" is in 't persoonlijk leven en de
geschiedenis. Daarmede is niet gezegd dat dit oorspronkelijke buiten den historischen samenhang blijft. Bewonderend, aanbiddend kunnen wij er voor staan, zijn werkingen
zien en tasten wij: het herleiden tot de kleine krachten
en het spel van historische invloeden is een pOver, ook een
wanhopig, ondernemen, maar van hetgeen uit verborgene
bronnen vloeit vertoont zich de invloed aan ons 00g. Fijn
en juist heeft ten aanzien van Jezus L. von Ranke dit
iiiteengezet in het 3e deel van zijn Weltgesehichte. Wij
kunnen Jezus niet verkiaren. Mocht men uitrnaken dat
er in zijn evangelie niets nieuws is, mocht men het ontledende
de stukken er van terugbrengen tot verschillende bronnen:
wat biijft is de wondere oorspronkelijkheid van zijn persoon.
Wortelt het christendom dus in de ondoorgrondelijke
diepte van het persoonlijke leven daar komt bij dat het ook
historisch in den schemer schuil gaat. „Jesus Christ (zegt
Pascal Pensées II, X, 2) a été dans une obscurité (selon ce
,,que le monde appelle obscurité) telle, que les historiens, qni
,,n'écrivent que les choses importantes, l'ont a peine aperçu."
Men zal zich op de geschiedenis in de Evangeliën beroepen,
maar deze, trots den aanhef van Lukas, draagt veel meer
het karakter van getuigenis dan van zuivere historie.
Daarom laten wij nog het historisch karakter van 't leven
van Jezus niet los. Laat mij mogen herhalen wat ik daaromtrent voor jaren schreef. ,,Het evangelie wil zijn en is
,,een historisch bericht. Doch deze historie is overgeleverd
,,en opgeteekend door hen, die ze niet alleen uiterlijk
,,hebben beleefd maar ook innerlijk verstaan, die er in
,,hebben aanschouwd en geloofd de openbaring Gods. De
,,Evangeliën bewaren dus wat het gemoed ervaren, wat
,,het hart zich herinnerd heeft. Wie er de historie in wil
,,vinden moet ze lezen met het geloof en de liefde die ze
„doers verstaan. Anders blijft hij er vreemd aan, kan er
,,niet mee terecht... Zoo moeten wij afleeren naar de
,,uitwendige nauwkeurigheid to vragen, to scheiden wat ge
,,beurd is van wat gezien is. Het evangelische feit is voor
,,ons het feit plus 't geen het heeft gewerkt, maar ook dit,,
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„joist dit is nu het felt in zijn voiheid, het beeld in zijn
,,historische waarheid."
Welke kultuurhestanddeelen liggen nu in deze evangelisehe gesehiedenis P Laat ons beginners met de taal.
Heeft Jezus zonder twijfel het Semietische volksdialect van
zijn streek gesproken, de Evarigeliën zijn in 't Grieksch
gesehreven, in die koin, dat hellenistische Grieksch, ook
in Egypte en in 't Oosten verbreid. Een wereldtaal nu is
altijd een voertuig van beschaving, het gebruik er van
brengt vrij wat mee van den geeste1jken schat door eeuwen
er in neergelegd. Laat ons hierbj evenwel onderscheiden.
Wij willen allerrninst onderschatten de litteraire waarde
die sommige Nienw-Testamentische gesehriften, met name
die van Lukas en de brief aan de Fi]ippenzen, ook volgens
getuigenis van een kenner als von Wilamowitz-Moellendorff,
bezitten, maar de taal van 't Nieuwe Testament is toch
vermengd met veel Semietische bestanddeelen en afgesleten
door populair gebruik. Daarom is het dwaas de verkiaring
van woorden to vragen aan het woordenboek van kiassiek Grieksch, of; gelijk ouderwetsche exegeten gaarne
deden, citaten nit Demnosthenes of Sophokies aan to voeren
tot illustratie van teksten. Het Grieksch van 't Nieuwe
Testament is de taal zooals die in Syrisehe en Egyptische
landstadjes geschreven en gesproken werd, door soldaten
in 't leger, bij 't opmaken van contracten, bij 't makers
van aanteekeningen. Gelukkig zijn nit Egypte in de
laatste decenniën sehatten van dergelij ke populaire litteratuur op fragmenten, papyri, scherven to voorsehijn gekomen:
dit is het Licht vom Osten door Deissmann over oud-christelijke schriftuur en taal verbreid. Wij willen dit licht, dat
in elk geval uit het leven zeif komt, opvangen en er ons
niet van afkeeren omdat eigen verzinsels, theorieën en constructies er door aan 't wankelen geraken. Deze vondsten
wijzen den christelijken kring zijn plaats onder de eenvoudigen van het hellenistische Oosten.
Een tweede kultuurelement ligt in de Joodsche traditie,
de heilige schrift, die doorgaande in de Evangeliën en brieven
wordt gebruikt. Jezus leefde er in; maar wj waken de
0. E. XIII 2

15
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reserve „niet gelijk de schriftgeleerden" : hij gevoelde het
onmiddellij ke, het leven ook in die Schrift, en bracht dit
naar voren. Ja, er zijn en in de interpretatie der evangelisten en in 't gebruik bij Paulus vrij wat opvattingen die
zijn wel „gelijk de schriftgeleerden." Hebben wij recht
deze van de oorspronkelij ke kern to scheiden, aan Jezus
zelf to ontzeggen ' In cIk geval zien wij bij Jezus in tal
van aari.halingen een verrassend diep en edit gebruik gemaakt van woorden der Schrift. Daarnaast blijven Rabbijnsche bijmengsels, een stuk der Joodsche beschaving in
het oude christendom.
Zoo zijn de bestanddeelen der beschaving bij het
begin van het christendom van ondergeschikte beteekenis. Zij behooren niet wezenlijk bij het evangelie.
Gedurende verscheidene geslachten werft dit evangelie
slechts bij uitzondering enkele beschaafden. Zijn plaats
is in de harten der eenvoudigen, onder de „unteren
Schichten." De voorbeelden in de Evangelien van
min of weer aauzienli j ken die tot Jezus komen volstaan juist even om to doen zien dat ook zij niet uitgesloten van, niet als door een noodlot onvatbaar zijn voor
het evange'Iie. Ook de oudste gemeenten bestaan als regel
nit „niet vele wij zen naar het vleesch, niet vele machtigen,
„niet vele edelen." De plaats van het evangelie is eerst
het afgelegen Galilea, de visschersdorpj es en landstadj es
rondom het meer; het ietwat trotschere Tiberias wordt als
met opzet gemeden, het terrein to Jeruzalem heeft voor
Jezus altij d lets vreemds en tragisch. Wanneer Paulus het
evangelie door de wereld draagt is het in de achterbuurten
der steden, de Jodenwij ken, ook wel de heidensche werkplaatsen en volkskringen. En in later geslacht de katakomben waar de christenschare het licht moet schuwen,
in leven en dood wegschuilen van een vreemde wereld.
Waar zijn in dit alles de kultuurelementen to vinden ?
Ik weet wel dat men Paulus voor hooge ontwikkeling
krediet geeft. Doch ik meen, met IDeissmann, ten onrechte.
Zonder twijfel is Paulus niet geheel ongeletterd geweest,
heeft hij van de ' Joodsche geleerdheid een stuk zich toege-
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eigend, ook van hellenistische kultuur to Tarse waar hij
opgroeide en elders wat vernomen. Maar : iemand die als
kultuurmensch de wereld doorgereisd had, zou toch anders
denken en schrijven. Vervuld van gloeienden ijver en
liefde zag Paulus slechts het eene, of liever den eenen :
Jezus Christus, gekruisigd, opgestaan, die spoedig in heerlij kheid ten g erichte zou terugkomen. Hoe zou hij dan
oog gehad hebben voor het vele : de beschaving ? Zij telde
voor here in 't geheel niet rnee ; wij vinden ook nergens
een spoor dat hij ze met pijnlijke zelfverloochening op zijde
zette. Als Joodsch ij veraar zal Paulus wel geen oog
gehad hebben voor heidensche heerlijkheid.
Het is e enigszins grappig dat men juist in omgekeerde
richting Paulus zoo vaak heeft gelauwerd. Omdat hij
enkele malen e en Griekschen versregel die overal rondelingerde en dien hij dus gemakkelij k hi.er of daar opvin g,
gebruikt roept men in verrukking nit: hij citeert vlot zijn
Grieksche dichters. Zijn beeld van de kampspelen; --- dat
slot van I Kor. IX vonden oude humanisten prachtig ;
ligt toch ook w aarlijk voor iemand die tijden to Korinthe
leefde niet ver. Bij het doorkruisen van Athene zal hij
van litteraire herinneringen en artistieke gevoelens wel
geen last gehad hebben; hij lette a] leen op het testimonium
paupertatis dat het heiden dom zichzelf gaf in dat altaar
aan den onbekenden god. Ja, de schrijver der Handelingen
(nit de herinneri ngen van Paulus zelf ?) ziet in de beschaafde Atheners niet anders dan lieden die ijdel jaclit
makers op nieuwtjes. Zal men `kunnen beweren dat een
eenigszins nadere ontmoeting tusschen evangelie en kultuur
pier plaats had, anders dan als volkomen verwaarloozen
dier kultuur door den apostel ? Kultuurelementen in het
Nieuwe Testament: men vindt ze zoo gaarne. Men wijst dan
op allerlei dat bij nadere beschouwing geen stand houdt.
De emancipatie der slaven, de verhefng der vrouw, zoowel wat Naar innig gemoedsleven als wat Naar maatschappelijke positie betreft, het omverhalen van den scheidsnluur die volken, standen, menschen van elkaar scbeidde, is
di.t alles niet een vrucht van 't evangelie ? Ik zal het niet
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geheel ontkennen. Over elk dezer punten ware vrij wat
op to merken. Doch de duisternis der voorchristel ij ke
wereld is in deze opzichten niet zoo dik als men vaak
voorstelt. Ook is veel van wat het christendom heeft gewerkt eerst in den loop der eeuwen tot stand gebracht en
ligt niet in de oorspronkelijke prediking. In elk geval is
niets van dit alles de kern, de directe bedoeling van het
evangelie. Indien lets volstrekt niet gelij kt op een program
dan is het wel de prediking van Jezus of der apostelenv
Alle deze ding en worden toegevoeg d, komen achterna,
volgen min of weer noodwendig : dit geldt van zooveel
waarin men ten onrechte een hoofdzaak ziet van het week
van Jezus Christus .
Dit werk gaat langs de kultuur peen, laat haar liggen,
tracht evenmin op Naar als door haar to werken. Laat
ons dit evenwel goed verstaan. Men hoort in het evangelic
niet de zucht, de klacht van zielen die moede zijn van het
ronddolen door eon beschaving, die zij doorproefd hebben
en die hun gemoed ledig laat. De kultuur blijft aan die
oude christenen vreemd. Rust nu en dan de blik op Naar,
dan is het met zekeren angst, massieve afschuw voor het
bederf in Naar. Zoo in die treffende beschrij ving Rom. I
waarvan de juistheid geen vrucht is van nauwkeurige
kennis uit ervaring, nog minder van studie ; het oog ziet
en teekent in die beschaving het tegenbeeld van het ware,.
echte levee. Het evangelie weet niet van kultuur, denkt
niet aan kultuur; het hart is vervuld van jets anders, dat
weer is dan alle beschaving. Dat andere, bovenwereldsche,,
vraagt nu onze aandacht.
Jezus predikt het koninkrij k der hemelen. Hij sluit
zi.ch daarin aan bij de prediking van Johannes den Dooper,
voor Wien het koninkrijk ten nauwste samenviel met het
oordeel. Kunnen wij denken dat aan Jezus deze eschatologische zij de vreemd is geweest ? Het is wij d verbreid
to meenen dat reden en als Markus XIII en parellellen in
Mattheus en Lukas tot den buitenkant behooren : voorstellingen van dien tij d die de kern van het evangelie niet
raken. Historisch is hot evenwel hoogst willekeurig het
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evangelie van dit ,,uitwendig kleed" to ontdoeri. De verwacliting dat Jezus binnenkort terug zou keeren en het
Messiasrijk oprichten stored in 't middelpunt van 't geloof
der eerste christerien. Zullen wij zeggen dat het oorspronkelijk evangelie nit niets anders bestond dan nit dezen Messiasdioom P Ook al beweren wij dit niet, hetgeen men het
,,eschatologisch apparaat" noemt vorrnt er een wezenlijk
bestatiddeel van.
Dit reeds hondt het oorspronkelijk christendom verre
vaii de knitnur. De aardsche belangen wijkeri niet slechts
voor een hooger doel, maar hijaldien de tijd ZOO kort is, kan
het niet der moeite waard wezen zich voor hetgeen Loch
onmiddelliik vergaat in to spannen. Waartoe gedachten en
arbeid wij den orn jets tot stand to brengen in een wereld
die geen dour heeft P In then geest spreekt Paulus over
allerlei aai'dsche aan gelegenheden, over het huwelijk, over
her verwerven van goederen. Ja zijn eigen zendingswerk
ziet hij alleen in 't Licht dier op handen zijnde toekomst.
Geen voornitzicht om iets blijvends to stichten op aarde;
geen belangstelling om qnesties op to lossen of iristellingen
tot stand to brengen. Daarom is er altijd iets vreemds
in wanneer men geldende beginsels voor alle tijden, grondslagen voor kerk of leer zoekt in woorden waarin een
geheel onwereldsche geest tintelt.
Zal men zeggeii dat juist deze volkomeii ontkenning
der kultuur de voorwaarde was om haar to redden P Er is
in znlk een bewering eenige waarheid, wits zij meer zij
dan de Hegeliaansche abstractie van eenheid der tegendeelen, mits wat er j uist in is tot levend inzicht in de
persoonlijke levensontwikkeling en den gang der wereld
worde. Het is zeker waar, dat men eerst verwerft wat men
verliest (ik denk hies aan een bekenden versregel van
Ibsen), en dat de knituur eerst voortschrijdt, wanneer zij
teloor gaat en vernieuwd wordt door oorspronkelijke levenskrachten die niet nit Naar voortgekomen zijn. Geen sterker
voorbeeld daarvan dan het oorspronkelijk christendom.
Daarom is het zoo bijzonder oppervlakkig het evangelic
onmiddellijk aan de beschaving vast to knoopen. Het
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wendt zich er van af, spelt het Bind der wereld, bereidt
zijn belij ders op die katastrofe voor.
Maar : dit einde is niet gekomen. Is daarmede het
evangelie van zijn kracht beroofd ? Wij moeten deze vraag,
waar velen zich al to gauw van afmaken, met ernst onder
de oogen zien. De overgang tot den tijd waarin men niet
weer zoo dadelij k de toekomst des Heeren verwachtte en
zich dus genoopt zag pier op deze wereld de pinnen van
zijn tent vast to steken, zij het dan slechts voorloopig,
valt nog binnen de periode der Nieuw-Testamentische geschriften. Toen jaar op jaar de katastrofe, in 't oog der
christenen het volkomen Neil, uitbleef, toen de Heer de belofte scheen to vertragen, eischten allerlei vragen aangaande
de verhouding der christenen tot de wereld en de inrichting
der gemeente voorziening. Al waren dit nu niet in den
strikteu zin des woords kultuurvragen, al drong de christelijke belangstelling niet door tot allerlei verhoudingen van
bedrij f en verkeer, van staat en maatschappij, van denken
en gevoelen, er lag toch wel de kiem in van nieuwe
levensvormen. Toch, al duurde de tusschenperiode langer
dan men gehoopt had, bleef het wachtenstij d. Bij den zendingsarbeid gelij k onder 't lij den was de gedachte aan de
voltooiIng aller dingen bij de wederkomst des IHeeren
kracht en troost.
Met dat al is ook voor ons de vraag naar de blijvende
waarde van dit eschatologische moeilij k op to lossen. In
den loop der christelij ke eeuwen is zij doorgaande, en wordt
nog heden, beantwoord met kalm ter zij de laten van wat
in 't oude evangelie een hoofdzaak was. Bij de secte leeft
steeds in beperkte kringen de gedachte dat Jezus binnen
kort terugkeert, een stemming gevoed door de fantastische
droomerij en van de Openbaring van Johannes. Over 't geheel heeft de gemeente deze denkbeelden en verlangeus
losgelaten en zich aan de aardsche task gewij d. Wat
zullen wij hiervan zeggen ? Het is zeer zeker onder de
leiding des Heiligen Geestes geschied en onwraakb aar juist
dat de christenen zich niet aan het werk hun Kier beneden
opgelegd onttrekken. Maar wanneer zij daarbij het uitzicht

CHRISTENDOM EN KIJLTtIJR.

231

op de toekomst, de voltooiing van het Godsrijk prijsgeven,
dan verliezen zij niet een bij zaak maar dan wordt hun geloofsleven onlouter. Dan vergeten zij dat al het aardsche
slechts een voorloopig karakter draagt. Vooral: het koninkrijk
Gods wordt hun een aardsch rij k, dat zij niet m eer van hun
Heer verwachten nlaar zelf maken.
Heb ik met nadruk de toekomstverwachting als een
hoofdzaak in het evangelie genoemd, de prediking van het
godsrij k gaat er toch niet geheel in op. In den persoon
van Jezus is dit godsrij k hies en flu; wat hij doet en
spreekt zijn niet slechts voorboden van het komende rijk
maar teekenen dat het gekomen is. Ell dit brengt een
element dat wij niet eenvoudig als gevolg van het geloof
aan het konlende Messiasrijk kunnen aanmerken. Het is de
persoonlijke betrekking tot Jezus. Niet slechts in het
Johannesevangelie, vooral niet minder bij de Synoptici
schoon eenigszins anders, vraagt Jezus vertrouwen, liefde
voor zichzelf. „Volg mij" : ziedaar een toorn die toch niet
onmiddellij k net de gedachte van 't komende oordeel
samenhangt. Waar dit „volg mij" in verband treedt met
lij den en sterven daar is de kiern voor de mystiek van
Paulus het: met Jezus sterven en weder opstaan, met hem
g ekruisigd, met hens. opgewekt.
Ook dit heeft men gekoppeld aan het 1Vlessiasrij k,
maar, gelij k gezegd : dit verband is toch slechts indirect.
Tegenwoordig is nog een andere vraag aan de orde :
hebben de heidensche mysterien g een invloed geoefend op
het wordende christendom :' Voor een latere periode valt
dit niet to ontkennen, voornamelijk aan de leer der sacramenten hebben de nlysteriegodsdiensten een grout aandeel.
Zou het evenwel niet kunnen zijn dat reeds op de eerste
periode, door Paulus in 't hellenistische Tarse opgevoed,
mysteriegedachten mede hadden gewerkt om het geestelij k
bezit der christengemeente to vormen 7 Meer dan losse
uitdrukkingen, door sommigen vaak schromelijk overdreven
nit den heidenschen woordenschat verklaard, zou daarop
kunnen wijzen juist de zooeven beschreven Paulusmystiek.
Immers herboren worden door wezenlijke gemeenschap met

232

CHRISTENDOM EN KTJLTUUR.

een gestorven en herlevenden God: is het niet in de
lieidensche mysteriën evenzeer de spil waarom de godsdienst draait als in het oude christelijk geloof P
Ret zou ongerijmd wezen her den schijn aan to nemen
over een vraag, onlangs opgeworpen, die nog veel
détailonderzoek vereischt, een meening uit to spreken. flier
zij alleen gewezen op een punt van verschil, dat nml. de gemeenschap met Jezus die is met een historisch bepaald
persoon, 't geen met de ingewij den in de mysteriën van
Osiris, Adonis of die to Eleusis niet het geval was.
Van de kultuur is elke mysteriegodsdienst vèr verwijderd; zij richt zich op het bovenwereldsche zonder met de
verworven kracht in de wereld in to grijpen. In dien
heidenschen zin opgevat zou dit ook bij het christendom
zoo wezen. Indien wij dus in de persoonlijke betrekking
van den geloovige tot zijn ileiland zullen trachten iets to
ontdekken dat voor de kultuur van beteekenis kan zijn,
dan volgt daaruit aanstouds dat wij dien band anders dan
in den zin der heidensche mystiek opvatten.
Tal van lezers zullen meenen dat ik al maar buiten
mijn onderwerp blijf, daar het Loch duidelijk is dat de
kultuarbeteekenis van het evangelic elders en wel in zijn
moraal ligt. Dc moraal der Bergrede: zij heeft de wereld
hervormd. Laat ons zien.
Ret ligt niet op onzen weg de talrijke questies die
zich aan de Bergrede hechten to bespreken. Door veleii
verwaarloosd is voor anderen die rede, in den vorm waarin
Mattheus VII ze ons mededeelt, vrj wel het korte begrip van het oude evangelic. Ret een is even verkeerd
als 't ander eenzijdig is. Wij liebben alleen op to merken
dat de Bergrede buiten de kultuurvragen blijft, terwiji
trouwens ook de eschatologische opvattingen er misschien
niet volstrekt ontbreken maar Loch zeer weinig naar voren
treden. Is de hoofdgedachte die van het koninkrijk der
hemelen; dit koninkrijk wordt in de eerste plaats aan
innerlijke toestanden en gezindheden verbonden. Ret behoort aan de armen van geest, de treurenden en zacht
moedigen, do reinen van harte. Deze zaligsprekingen flu
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brengeri eeii totale omkeering in de geestelijke waardeering
Welke in de wereld gangbaar is (een ,,Tlmwertung der
Werte". Wat hier geprezen wordt is in de wereld niet
in eere, het groeit niet op dezen aardscheii bodem, de
zegeningen hier beloofd beg eert de rnensch gewoonlijk niet,
zij behooren niet tot deze orde van zaken, maar tot het
,,koninkrijk der hemelen." Wij belachen de grappige kortzichtigheid van een gelijkvloersch liberalisme dat dit alles
gewoos vond, verrukkelijk, praktisch, bruikbaar. Het is
j uist het onigekeerde. Waar is in ons rnenschelijk bestaan
de plants voor zachtmoedigheid die een kracht is, voor
reinheid van hart die in Gods tegenwoordigheid brengt?
Waai' de drang naar verzadiging in God en de kraeht van
het vrede stichten P Wat is de kultuuiwaarde van dit alles?
Tolstoi heeft doen gevoelen hoe ver dit ligt van het kul
tunrleveii oiizer dagn, doordat hi het gebod van weerloosheid geIsoleerd, uitwendig maar ernstig aan dat leven
Wilde opleggen. Wat kunnen wij er mee aanvangen P Er
inee dwepeii misschieii P Dit alles heeft geen aanraking
met ouzeii arbeid, met ons verkeer. Toch is het met het
oog op de praktijk gezegd. ,,Wie deze mijne woorden hoort
en ze doet"...: zoo eindigt de Bergi'ede, met de bekende
gelijkeuis van 't huis op de rots en 't huis op het zand.
Dit alies is dus bestemd om to „doers". Nu: wie heeft het
gedaan P De ehristenheid in haar geheel P De kerken P Op
Welke eeuw, op welken kring kunnen wij wijzen waar dit
,gedaan" is P Ja, wel op enkele individuen. Christelijke
kultunr is echter stellig niet nit de Bergrede ontwikkeld.
flier staan wij dus onmiddellijk voor de vraag: evangelie
en kultuur. Hoe kan het onwereldsche, bovenaardsche een
vaste grond worden in deze wereld P Hoe het koninkrijk
der hemelen richtsiioer voor ons handelen P
Het Nieuwe Testament levert weinig om deze vraag
op to lossen; ik zeg niet dat het ons daarvoor niets geeft.
Doch 't geen wij zoeken ligt niet in enkele losse bijzonder
heden maar in den geest van 't evangelie zeif.
Dit evangelie flu Wendt zich niet of van de wereld;
noch van de waarde der schepping Gods, noch van de
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taak pier op garde, noch van de hoop op voltooiing en
verheerlijking. Zeker : het plant to middeli dier wereld het
kruis : is er volstrekter veroordeehng mogelijk ? Het spelt
aan zij n belij ders verdru kking en lij den ; het leven dat het
brengt is opstandingsleven, d.i. leven door den dood peen.
Zoo richt het zi ch stellig niet direct op de kultuur. Maar
het brengt toch wel in aanraking met de wereld, zij het
dan ook In een nieuwe betrekking. In dit opzicht is van
beteekenis dat Jezus in zijn gelijkenissen zulk een open
oog toont voor allerlei in de n atuur en de menschelij ke
samenleving. Wij kunnen uit die gelij kenissez een beeld
teekenen der tooneelen en toestanden die zi ch voor het
oog van Jezus en zijn discipelen ontrolden. In de belangstelling Welke deze trekken opmerkte lag de erkenning
van de waarde van dat alles, lag liefde voor de n atuur,
hart voor den mensch in zijn verschillende toestanden. Als
Jezus medelij den toont met de verl orenen, verontwaardiging
wekt voor onbarmhartigen en schijnheiligen, beide in zijn
woord en in zijn organg, dan wandelt hij niet in een
schij nwereld, maar in een die der moeite waard is.
Ook bij Paulus is deze belang stelling niet afwezig. Zij
is minder aantrekkelijk, gedwongener dan bij Jezus zelf,
maar een oog voor de waarde der menschelijke betrekkingen
ontbreekt ook bij hem niet en wij hooren zelfs wel eens
teerder toonen. Vooral: zijn universalisme stelt de menschheid, vernieuwd door den „tweedezl Adam", de toekomst
on der ,Mn Heer" zoo op den voorgrond, dat wij hens
onder de eerste predikers der humaniteitsgedachte mogen
plaatsen. Hierbij is nu aan de eschatologische denkbeelden
een nieuwe wending gegeven. De Messiasdroom is toch
tot Israel beperkt. Breidt men deze verwachting uit tot
de geheele menschheid en de aarde dan is zij iets anders :
de Messias van Israel is dan het hoofd der gemeente en
de eersteling der schepping geworden. Men moge deze bespiegeling aangaande Jezus den Logos., het woord van den
proloog van Johannes, en zijn beteekenis voor de schepping nit de brieven aan Efeziers en Holossensen voor een
end stuk philosophie aanzien, daarin schuilt een positieve
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verhouding van het oud christelij k g eloof tot de aarde,
welke in g eheel haar volheid des Heeren is, en waarin
door de opstanding van Christus een onvergankelijke
levenskieni is g eleg d.
Zoo leidt Jezus zijn discipelen niet in de woestijn, hij
zendt ze in de menschenwereld ult, wel als schapen onder
de wolven, maar toch met krachten en woorden van eeuwig
leven. Ms laatste bevel geeft Jezus, volgens het Evangelie
van Mattheus die zending tot alle volken onn ze to doopen en
to leeren, hun levee to binden aan vader, Zoon en Heiligen
Geest. Pit k.an eerst geschieden doordat zij die zijn boden
zijn zelf dit leveil bezitten. Het evangelie plaatst de geloovig en niet buiten de wereld, het g eeft hun werk Kier
op garde als ,,inedearbeiders" Gods; het herschept ze,
nnaakt ze tot nieuwe mensehen, die in de kracht des Heeren
zullen levee en sterven, wandelen en werken.
Daarbij is hun taak niet afgebakend ; hun is de geest
gegevezi waarin zij, gelijk Paulus roemt, alle dingen verznogen.
Ook voor den arbeid dien wij kultuur noemen
Op deze vraag kunnen wij tweerlei antwoord geven
of liever : er komen twee vragen uit to voorschijn. Zal het
evangelie een eigen, nieuwe, zuiver christelijke beschaving
scheppen :' Zal het de menschelij ke kultuur doordringen ?
Ook op deze vrag en g eeft het Nieuwe Testament geen
antwoord. Wij moeten ze aan de historie stellen. Pit zullen
wij doe in de volg ear de schetsen. Hier laten wij een paar
opmerki.ng en voorafg aan.
Wij zag en hoe het mogelij k was, ja in de bestemming
lag, dat het evangelie, in zoo hooge mate negatie der
kultuur, al het aardsche dus ook de kultuur zou doordrin g en. Wij zag en dit niet door op enkele details to wij zen,
maar door den geest van 's Heeren werk zelf in 't oog to
vatten. Het is dus volkomen ij del to vragen : kunnen wij
voor deze of die questie in den loop der ontwikkeling opgeworpen, een tekst vinden die er eenigszins mee in verband staat 1 Wij moeten vertrouwen op de belofte des
Bleeren dat zijn geest, de tijden door, zijn discipelen zal
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leiden ook in nieuwe waarheid, leeren wat zij kunnen doers
en zeggen.
Is nu in den loop dier eeuwen een zuiver christelijke
beschaving opgebloeid ? Hierop bevestigend to antwoorden
ligt evenzeer voor de hand als het onjuist is. Zou het zelfs
mogelijk geweest zijn ? Kan nit zoo onwereldsche gezindheid als het geloof is een aardsche kultuur groeien ? Kan
met de paradoxen van het evangelie een „christelij ke wetenschap" over weg ? Beter wel een „christelijke kunst" ; maar
kan deze met aardsche vormen en kleuren het bovenaardsche
teruggeven ? Kan zelfverloochening ooit de grondslag worden
van bedrijf en verkeer, handel en samenleving P De illusie
dat dit kan is veelszins schadelij k 'gebleken, is dit nog.
Wat gesehieden kon en g eschied is, wij zullen het
trachten to beschrij ven. De wereldsche beschaving is door
het groeiend en zich uitbreidend christendom overgenomen.
Kon dit P Wel kon de doordringing nooit volkomen zijn.
Het evangelie: de schat in garden vaten, het zuurdeeg in
het meel, het Licht in de duisternis, het zout der aarde,
verliest alle kracht waar het deze tegenstelling met de
wereld opg eeft. Zeker, het is goedkoop op wereld, besehaving, wetenschap, kunst, maatschappij, staat het etiket
„christelij k" to plaatsen, maar het is waan, bedrog zelfs.
Er is in alle menschelij ke sferen nooit meer dan dit: het
evangelie werkt er in. En dit is reeds veel, al wat rnogelijk
is. Het evangelie der opstanding, door den dood tot het
leven, blijft werken in de wereld in al Naar kringen. Zoo
kan men nergens of bakenen : dit is christelij k, dit onchristelij k. Wel blij ft het christendom neg atie der wereld,
in haar zondig en, gevallen staat, ook in haar idealistisch
streven dat nooit volstaan kan voor God; ook in haar
historisch christendom dat steeds onvolkomen en besmet is.
Maar het evangelie doordringt de wereld en schept wat
wij dan, met de restricties die in 't bovenstaande liggen,
de beschaving der „christelijke eeuwen" kunnen noemen,
in historischen zin de „christelijke wereld." In Naar blij ven,
onder veelzij dige aanvechting van binnen en van buiten,
christelij ke idealen en motieven werken, Naar blij ft de geest
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des Heeren verzekerd. Daartegenover staat een anti-christelij ke kultuur, niet slechts opleving van heidenschen geest,
maar juist bij uitstek in „christelijke" vormen. Zoo zag
reeds het Nieuwe Testament de antichristen en valsche
profeten nit de gemeente zelf voortkomen.
Wereld en gemeente staan dus in wezen scherp tegenover elkaar. In de verschijnselen, uitwendig waarneembaar,
zijn zij altij d dooreengemengd. Als wij van de werking des
evangeli es in de wereld en ten aanzien der kultuur spreken
moeten wij altij d geestelij k ziften, de geesten onderscheiden
zoowel bij personen als bij richtingen.

HUGO WOLFEN BRAHMS
DOOR

Dr. J. DE JONG.

Het is misschien een leelij k trek] e in me: hoewel
vredelievend van aard, poor ik weleens gaarne kibbelen.
I3et moet natuurlij k „smakelij k" kibbelen zij n. Wanneer
twee dames niet van het hof, maar van een hofje, in jak
en rok, met fladderende maven, elkander stroomen van
lieflij kheden naar het hoofd gooien en eindigen met elkaar
in de Karen to zitten, dan houd ik me liefst op een afstand.
Maar ik zou me verkneuteren, zoo ik de Goden en Godinnen
van den Olymp kon hooren krakeelen. En breekt er
tusschen (of over) onze aardsche Goden, onze kunstenaars,
een oorlog nit, dan vind ik het tegelijk amusant en
leerzaam de versehillende phasen daarvan to volgen.
Zoo heb ik mij dan kostelijk vermaakt met het lezen
van de muziek-critieken uit het „Wiener Salonblatt ", van
den genialen, jong en onder treurige omstandigheden
gestorven lieder-componist Hugo Wolf, waarin deze met
evenveel volharding als virtuositeit meer dan drie jaren
achtereen tegen Johannes Brahms to velde trok.
Dat Wolf als criticus werkzaam was geweest wist
men natuurlijk en reeds meermalen had men aangedrongen
op het bij eenbrengen en afzonderlij k uitgeven zij ner artikelen.
Dit is nu onlangs in opdracht van den „Akademischen

HUGO WOL} EN BRAHMS.

239

WagnerVerein" to Weenen, door Richard Batka en ileinrich
Werner geschied en daarmee is ongetwijfeld een good
werk verricht. Hot zou zeer to betreuren zijn geweest
indien Wolf's wekelijksche opstellen (zij gaan van 20
Januari 1884 tot 17 April 188 7) in de weinig toegankelijke
jaargangen van het Weener blad begraven waxen gebleven.
Zij getuigen van eon kennis, een rijpheid, een onafhanke
lijkheid van oordeel, een ruimheid van blik, zooals men die
bij een vier-en-twintig j arigen wel uitorst zelden zal aan
treffen. Daarbij zijn ze mooi, zonder vortoon van geleerdheid
geschroven, met warrnte, met geest en humor (ze doen mij
weleens in dit opzicht aan Hans von Biilow denken, maar
deze ,,kalauort" meer dan de veel jongere en ook minder
militante Wolf). Voor inijn doel moot ik het bij deze
algemeene woorden van waardeeririg Taten; wel zal, hoop
ik, nit hetgeen pier van de aanvallen op Brahms zal
worden gocitoerd, genoegzaam blijken dat ik den stylist
Wolf niet to veel in het zonnetje zette. 1k wil namelijk
den lozer laten deolen in het vermaak, dat het lezon van
die aanvallen mij heeft verschaft. Tot rechte waardeering
er van en tovens tot kenschetsing van bet milieu, waarin
Wolf als ciiticus debuteordo, wil ik to voren er aan
herinneren, dat Wolf, die in 1875 naar Weenen was
getogen, in 1884 wel reeds een ,,Symphonische Dichtung"
naar Kleist's Penthesilea en eon aantal liederen had gecomponeerd, maar nog zoo good als idet bekend was. Hij was
arm en gaf lessen. Eon paar zijner vriendon bezorgden
hem do botrekking van muziekcriticus aan hot deftige,
,,mondaine" ,,Salonblatt", door hot aftreden van Theodor
Helm vacant geworden, on hoewel hot critiseeren horn even
weinig toelachte als Berlioz bijv., nam hij de betrekking
aan orn op eon vast inkornentje to kunnen rekeneii.
Brahms, die in 1869 voor den tweeden keen naar de Oosteurijksche hoofdstad was gegaan en zich daar voor good
had gevestigd, was in 1884 al over do vijftig, had al lang
naam gernaakt door eon groot aantal composities op
velerlei gebied en de voornaamste critici van Weenen
waren op zijn hand. Er behoorde derhalve moed toe voor
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een nog obscuren jongen musicus als Wolf telkens zijn
pijlen to richten op een zoo gevierd meester. Verder moge
de lezer in het oog houden, dat in 1884 Wagner to Weenen
nog niet vas „doorgedrongen", Berlioz en Liszt weinig
waardeering vonden en Bruckner zoo goed als geheel ward
geIgnoreerd.
Hoewel niemand in de „Musikalische Kritiken" van
Wolf zoo dikwijls aan de orde komt als Brahms, is het
aantal besprekingen van werken van Brahms betrekkelij k
gering en tot een analyse er van komt Wolf nooit zeker
wel met het oog op het blad waarvoor hij schreef, waarvan de lezers met technische details niet gediend zouden
geweest zijn. Het eerst vinden wij, in Maart 1884, het
strij ksextet in G g enoemd. Wolf rekent het tot 't beste
dat Brahms schreef. Nog in dezelfde maand komt een
uitvaering der „Tragische ouverture" ter sprake. „Zij doet
ons levendig denken" zegt Wolf, „aan de geestverschijningen
in Shakespeare's drama's, die den moordenaar schrik aanjagen, terwijl ze voor de omstanders onzichtbaar blijven.
Weliswaar weten we niet welken held Brahms in zijn
ouverture vermoord heeft". Hij neenit aan dat het Banquo
is, bij Wiens geestverschij ning het moord-motief van het
begin der ouverture terug keert. Brahms-Macbeth tracht
zich to beheerschen, wat hij met een zeer opgeschroefd,.
gekunsteld middenthema voortreflelijk uitdrukt. De geest
af. Plotseling verschij nt hij weer, Macbeth weer aan het
stamelen, en het publiek zou liefst heengaan, maar goedmoedig treedt lady Macbeth op en zegt, evenals bij Shakespeare : „Blijft zitten, heeren, de Koning was vaak zoo, al
in zijn jeugd; o, staat niet op! De aanval gaat snel
voorbij en dan is hij dadelij k wel. Let u er to veel op dan
prikkelt hem dat, „und langer wahrt das Uebel". „Der
letzte Satz dunkt fins Behr viel Beherzigendes zu enthalten".,
aldus besluit Wolf ondeugend.
Een zeer waardeerende bespreking van Brahms' F-durkwintet op.. 88 wordt met een soort van geloofsbelij denis
ingeleid : „Wat wij van Brahms nit den lateren tij d hebben
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gehoord, heeft ons tarnelijk koud gelaten, veel er van
zelfs afgestooten, zoo bijv. zjn symphonieën, die door
zekere critici zoodanig worden opgehemeld, dat men met
hun slechteB smaak, hun bliridheid meelijden zon moeten
hebben, als men niet wist dat meestal de persoon de bril
is waardooi' een kunstwerk wordt bekeken en beoordeeld.,.
De criticus is ook maar een rnensch en voor persoonlijke
invloeden toeganke1jk. Maar ten slotte is hij Loch criticus
en als zoodanig koint het niet to pas, dat hij uit persoonEjke vriendschap voor den maker diens op de folterbank
verwekte producten mateloos verheerlijkt, terwiji hij, oingekeerd, geniale composities, nit vijandigheid, ,,mit uebelriechendem Geifer beschmutzt". Men mope langs omwegen
de waarheid benadeien, ten slotte moet men daartoe komen,
tenzj men er de voorkenr aan mocht willen geven het
publiek to belieg en.
En dan volgt eon geestdriftige critiek van de beide
eerste deelen van hot kwintet. ,,Van de kille Novembernevelen, die zich anders over B.'s composities uitbreiden,
en elken warmen kiank van het hart, nog voor die kan
uitklinken, den adorn benemen, rnerkt men hier geen spoor.
Alles is zonnig, nu eens lichter, dan eens schemerachtiger...
Alles groent en bot nit. Ja, men hoort als het ware het
gran groeien - de natnur zoo mysterious, zoo plechtig
stil, zoo zalig omstraald.... De componist, die zich in die
twee deelen, door den gear der blanwe bloemen lief
bedwelmen, scheen zich daarna niet op zijn gemak to
hebben gevoeld in den toovertuin der romantiek, want
plotseling zit hij op de schoolbaiak to Altona en in de
Finale herinnert hij zich met groote vreugde zijn contrapunctische studies bij Marxsen.... Dit kwintet Iijkt ons
een heerlijk pendant tot het bekoorlijke sextet in U...
Al heel spoedig zien we Wolf nit een heel ander vaatje
tappen; wanneer Biilow, in een concert met hot Meininger
orkest, van hot D-roll-concert van Brahms zeif de kiavierpartij speelt en de derde symphonie van dien meester laat
uitvoeren, dan trekt Wolf geducht van leer. Van het concert zegt hij: ,,Door doze compositie waait een lucht zoo
() E. IXTIT
16
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ijzig, natkoud en nevelig, dat het hart er bij bevriest, de
adem er bij beklemd wordt. Men zou er een verkoudheid
bij kunnen oploopen. „Ungesundes Zeug". Ads herboren
gevoelde men zich toen na het concert van Brahms de
Freischu,tz-ouverture wend ingezet.... Op de vroolijke stemming, nadat de jubelkianken der ouverture waren weggestorven, werd weldra een domper g ezet : Brahms' F-dursymphonie kwam aan de beurt. Ads symphonie van den
heer Dr. Johannes Brahms is zij ten deele een degelij k,
zeer verdienstelij k werk ; als die van een Beethoven No. 2 1)
is ze heelemaal mislukt, omdat men van een Beethoven
No. 2 alles verlangen moet wat een Dr. Johannes Brahms
geheel ontbreekt : oorspronkelij kheid. Brahms is een epigoon
van Schumann en Mendelssohn en oefent als zoodanig op de
ontwikkeling der kunstgeschiedenis ongeveer denzelfden
invloed uit, als de overladen Volkmann : d.w.z. geen. Hij
(Brahms) is een degelij k musicus, die in het contrapunt
thuis is, Wien sours wat goeds, son gs wat voortreffelijks,
songs wat slechts, nu en dan reeds bekende dingen, en
vaak heelemaal niets invalt". Wolf vergelijkt Brahms bij
een der emigranten uit Grabbe's drama Napoleon, die
niets w eten van de revolutie en haar bloe dige jaren.
„De Ieiders der re volutionaire muziekbeweging na Beethoven zij n „onzen symphonist" spoorloos voorbij gegaan ;
hij was of hield zich blind, Coen de oogen der verbaasde
menschheid opengingen en overliepen voor het stralend
genie van Wagner; toen Wagner, als Napoleon door de
golven der revolutie gedragen, deze door zijn gebod in
nieuwe banen leidde, orde schiep en daden verrichtte, die
eeuwig in de herinnering zullen blijven leven. Maar de man,
die drie symphonieen schreef en misschien van plan is er
nog zes to laten volgen, kon door zulk een verschijning
niet zij n getroffen, want hij is slechts een overblij fsel van
overoude restanten, geen levende schakel in den grooten
stroom des tijds. Zooals men „A.nno dazumal" het menuet'
gedanst heeft, of symphonieen gecomponeerd, schrijft de peer
1) Aldus was Brahms door Hans von Bulow betiteld, die ijverig
propaganda voor lien maakte.
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Brahms symphonieën, wat er ook inmiddels moge zijn
voorgevallen. Hij komt als een ,,abgeschiedener Geist"
ithuis terug, strompelt langs den wankelen trap naar
boven, draait met veel moeite den verroesten sleutel om
waarmede de gespleten deur van zijn verlaten woning opengaat en ziet met verstrooiden blik der spinwebben
luchtigen bouw, terwijl het klimop door de doffe ruiten
naar binnen staart. Een pak geel geworden notenpapier,
een stoffige inktkoker, een verroeste pen trekken zijn aan
dacht. Als in een droom waggelt hij naar den ouderwetschen leuningstoel, ,,und sinnt and sinnt and kann sich
auf niclits rechts besinnen." Eindelijk begint het in hem
to schemeren: hij herinnert zich den goeden ouden tijd,
Wien alle tanden zijn uitgevallen, die beverig en rimpelig
is geworden en als een oude vrouw bromt en zeurt. Lang
luistert hij naar die stem, naar die kianken - zoo lang,
dat het hem ten slotte voorkomt, alsof ze in zijn binnenste
tot muziekmotieven waren geworden. Met inspanning grijpt
hij naar de pen en wat hij opschrijft - waarachtig! 't zijn
noten, heel veel noten. iDeze worden nu regelrecht in den
goeden ouden vorm gestopt, ,,und was dabei herauskommt,
ist - eine Symphonie."
Niet waar, daar kon Brahms het mee doen P Een week
later, bij het tweede concert der Meiningers, hervat Wolf
zijn aanval. Sprekend van Berlioz' ouverture Le Corsaire,
merkt hij op, dat het orkestcoloriet daarvan zoo weinig
karakter heeft. ,,Het is alsof de componist niet met zijn
van kleur verzadigd penseel, maar met een natte spons over
zijn doek is heengegaan." En dan, tusschen haakjes: ,,Waarmee zou wel de heer Brahms over zijn symphonieën heengaan, als hij aan het instrumenteeren gaat, daar de (bij
hooge uitzondering) natte spores van Berlioz in vergelijking
met de wijze van instrumenteeren van Brahms toch nog
altijd een Makartsch penseel is P".... Zoiider het passend
motief baat de mooiste instrumentatie niet, gaat Wolf
over Le Corsaire voort. En dan weer tusschen haakjes:
„De peer Brahms is verstandig en instrumenteert misschien
4laarom wel met opzet slecht, om elken schijn to vermijden
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alsof hij de armoede zijner gedachten door een gekleurde
instrumentatie zou willen bedekken ?" En Wolf raakt
letterlij k buiten zich zelf als hij bedenkt dat men, wel
verre van Brahms voor arm aan g edachten to houden,.
„Tiefsinn in ihm vermutet, unergrundlichen, noch nie
dagewesenen, hirnverseng enden Tiefsinn."
Op Le Corsaire volgde dien avond het tweede concert
van Brahms met den componist aan het klavier. Hier zette
Wolf een kruisj e (zooals indertij d Schumann n a Meyerbeer's Prophete) en schrijft dan: „Wie dat concert met
smack kan verorberen, die kan met g erustheid een hongersnood tegemoet zien ; hij zal zich dan met een voeding saequivalent van vensterglazen, kurken, kachelschroeven
en dergelij ken voortrefelij k weten to behelpen." Op dit
thema borduurt hij nog een beetje voort, en komt dan
tot Brahms' Haydn-variaties, waarvan hij zegt : „Zij leggen
een welsprekend getuigenis of voor Brahms' eigenlijke
begaafdheid : „die der kunstvollen Mackie." In het varieeren
van thema's van anderen is de peer Brahnis thuis als geen
antler. „Ist doch sein ganzes Schafi'en nur eine grosse
Variation caber die Werke Beethovens, Mendelssohns and
Schumanns." En hij eindigt zijn bespreking met een vinnige
tirade op de Brahms-enthousiasten. Hij onderscheidt die
welke in geestdrift „doen" (dat zijn de Romeinen, de heeren
van de claque). Dan zijn er enthousiasten die werkelij k
aan Brahms gelooven ; hun aantal is wel gering . Die Welke
niet aan hem gelooven, maar voortdurend voor hem in de
weer zijn; deze komen weer voor. Die Welke de muziek
van Brahms paten, maar er mee dwepen omdat de couranten die prij zen ; deze zijn zeer talrij k. En dan zijn er
de nullen, ,,ja Luft", ten spijt van de mooie buikjes die zij
soms dragen ; die zich vastklampen aan een veelbesproken
gaat het niet
man, oin als nullen achter de eenheid
meer bij Wagner, dan maar bij Brahms Loch nog eenig
figuur to maken. Zij dragen vandaag de Jacobij nen-nuts,
morgen het JezuIeten-kleed, overmorgen een rok, om overovermorgen als sansculottes to verschij nen. Zij wisselen
van meening met hun linnengoed en loopen er mee te-
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troop als dames met hun sieraden. Zij zijn op den schijn
ingericlit en werpen, als zij in de zon wandelen, Been
schaduw. Zij praten reel, begrijpen weinig en kunnen niets.
ZiJ zijn trouwens niets."
Wolf woont een Kamermuziek-avond bij, waarop het
A moll-strijkkwartet van Brahms werd gespeeld en Winkelmann dieris ,,Ständchen" zong. ,,Vollends aber muss es
unsereinein libel ergehen, wenn eine musikalische Speisekarte zwei Brahms zieren." Wolf zegt dat hij wijs genoeg
was het kwartet to laten schieten. Hij vermoedt dat in
het ,,Ständchen" de minnaar klaagt over verveling, troosteloosheid en tandpijn. ,,Dat de heer Brahms een meester
is in het karakteriseeren van zulke stemmingen en pjnen
is hier wederom schitterend gebleken. Hoe voortreffelijk
wordt de verveling uitgedrukt! Het effect was verrassend.
Men geeuwde naar hartelust. En hoe knap is de overgang
van verveling tot troosteloosheid voorbereid en uitgevoerd !"
Van een anderen Kameimuziek-avond heet het: ,,Mevrouw
Amalie Joachim zong liederen van Brahms en drie Schotsche van Beethoven. Voor de voordracht van gezangen
van Brahms is de stem van mevrouw Joachim bij uitstek
geschikt. Zij zong even koud en zwaar als de composities
het zeif zijn.... Ongemeen verfrisschend en bezielend
werkte Schumann's klavierkwintet ,,nach dem Alpdruck der
Brahmsschen Toten gräberlieder".
Een geheel artikel in Januari 1886 is gewijd aan de
4e symphonie van Brahms. Eerst wordt Hanslick in het
ootje genomeii, omdat deze de keus der toonsoort iets
heel bijzonders had genoemd. De 4e symphonie van Brahms
staat in E-moll en ,,seltsamerweise haben weder Mozart,
Beethoven oder Schubert, noch Mendelssohn, oder Schu
mann je eine Symphonie in E-moll geschrieben". Een
kolossale ontdekking! spot Wolf. ,,Wat is de heer Brahms
Loch een origineel, diepzinnig kunstenaar, dat hij ook in
E-moll sch4jven kan! .... Een nieuw veld opent zich hiermede voor alle moderne symphonisten. Met een goeden
neus voor toonsoorten, die tot hiertoe niet werden gebruikt,
kan men melodie, plastisch vermogen en dergelijke prulle
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boel wil missen. Wie voortaan symphonieen schrijft in as-, in
es-, in fis-, in cis-, in b-moll en dergelijke, behoeft zich de
Karen niet lang to laten groeien, om to weten of hij een origineel is. Hij is het, al blij ft hij zijn leven lang kaal. Ook hisdur, ais-moll, ces-moll zijn niet to versmaden en een toekomstgenie verzuime niet aan meer gecompliceerde toonsoorten
als eses-moll, gisis-dur enz. zijn aandacht to schenken ...."
Van de symphonie zelf last Wolf letterlij k geen stuk
heel. „In geen wer k van Brahms heerscht in die mate
„Nichtigkeit, Hohlheit and Duckmauserei" .. , , De kunst,
zonder invallen to componeeren heeft ongetwijfeld in
Brahms Naar waardigsten vertegenwoordiger gevonden.
Precies als de lieve God weet de peer Brahms van niets
iets to waken.... Alle vier symphonieen van Brahms
spreken de taal der stomme vertwij feling. Van daar misschien ook de ontzettende monotonic. Wel beij vert zich de
peer Brahms door contrasten leven in zijn symphonieen
to brengen, maar helaas dat lukt hem slecht, want van de
grondstemming „niet-kunnen" is het contrast slechts
„gaarne-willen". Tusschen deze beiden de doodm oede fantasie gedurende vier deelen spitsroeden to laten loopen, is
waarlij k geen g rap .... Kon de peer Brahms er slechts
toe besluiten „von seinem kiinstlerischen Selbstzerleischungstrieb abzu.lassen". Hij stelle zich er mee tevreden in zijn
E-moll symphonie niet alleen een toonsoort to hebben
gevonden, waarin tot hiertoe in kleiner vormen alleen iets
oorbaars is voor den dag gekomen, maar ook de taal, die
zijn stomme vertwijfeling zoo welsprekend mogelijk weergeeft : „die Sprache der intensivsten musikalischen Impotenz".
Veel gunstiger oordeelt Wolf over Brahms' „Rhapsodie"
voor alt, mannenkoor en orkest : „een werk dat nog niet
tot het vriespunt van fantasie en gevoel is gekomen,
zooals de nieuwste werken van dezen vlij tigen componist.
De „Rhapsodie" behoort tot het beste, dat wij van Brahms
bezitten. Men merkt her nog niet de bedoeling „ernstige"
muziek to willen zijn. De gedachten behoeven zich niet
achter een masker to verbergen, niet de nieuwsgierigheid
to prikkelen. Zij zijn er, of ze zijn er niet, want in de
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kunst heet het: kleur bekennen. Brahms heeft dit her
g edaan, hoewel aarzelend". Nog sleehts een inaal zullen
wij Wolf zoo mild vinden in zijn critiek, dat is na bet
hooren van „Von ewiger Liebe": hij zegt er van: „tiefempfunden and durchweg stimmungsvoll". Het gaat terecht
door voor het beste dat Brahms op dit gebied heeft
g emaakt. Het is nauwelij ks to g elooven dat dezelfde
componist, die dit heerlij ke lied zong, vier synlphonieen
kon schrij ven zoo belachelij k ernstig." Van het ,,Triumphlied", het vioolconcert en een cello-sonate van Brahms,
noemt Wolf het eerste een „landelscher Maskenscherz,
leider etwas lang weilig, wie alle Brahmsschen Maskeraden" ;
het vioolconcert „g anz widerwartig, voll Platituden and
nichtssagendem Tiefsinn", een „gefrorene Komposition." Bij
de sonate raakt hij weer buiten zich zelf. „Ja, vat is dan
toch in onzen tij d muziek, wat harnlonie, wat melodic,
wat rhythmus, wat in houd, wat vorm — als dit „Tohuwabohu" in allen ern st muziek wil wezen P Wil echter de
peer Dr. Johannes Brahms zijn aanbidders met dit
nieuwste week mystificeeren, zich met hun hersenlooze
vereering vermaken, dan is het natuurlijk wat anders en
bewonderen wij in hem den grootsten fopbroer van deze
eeuw en alle volgende eeuwen".
Veel talrij ker zijn de critieken, waarin in het algemeen over Brahms wordt gesproken, of op hem wordt
gezinspeeld, de naam Brahms „en passant" wordt genoem.d,
en er bij wordt gesleept, alleen maar opdat de auteur aan
zijn wrevel en ergernis lucht zou kunnen geven — waarbij
dan tevens de vrienden van Brahms (zooals Biilow en Richter,
Hanslick en Kalbeck), zijn protégé's (zooals Dvorak), de
concertbesturen en het publiek het moeten ontgelden. Vooral
op den orkest-coniponist Brahms heeft Wolf het g emunt.
Naar aanleiding van Goldmark's opera Merlin merkt hij
op, dat in onzen tij d de kunst van instrumenteeren de
geringste verdienste van een componist is,^„hoewel een zoo
„ernstig” componist als Brahms zelfs op die verdienste geen
aanspraak znaken kan." Is er sprake van Spohr, dan wij st
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hij op de niet to loochenen fatale zekerheid, dat men ook
zonder opera's to componeeren (Brahms waagde zich nooit
op dat terrein) „recht bosartige Symphonien gebaren kann
(und stehe ihnen selbst Hans von Billow in seiner witzigen
Harlekinsj acke zu Gevatter"). Spohr kon zich over het lot
zijner symphonieen althans troosten met het succes van
zijn Jessonda, terwijl het vermoedelijk een hedendaagsch
symphonie-schrij ver, wanneer hij een opera Wilde ondernemen, op dramatisch gebied zou g aan, zooals Spohr op
symphonisch gebied waarmee echter nog altij d niet gezegd wil zijn dat Spohr's opera's, hoewel verouderd, „so
frostig wirken als unsere briihwarmen, funkelnagelneuen
Symphonien. " Fn vender: „Al de opera 's van Spohr dragen
den stempel zoowel van zijn physionorie, als die van zijn
tijd. Welk karakter echter zou men wel aan onze moderne
beroemde symphonieen kunnen toekennen ? Om zich romantisch to kunnen voordoen, daartoe zijn ze toch Wel wat to
nuchter. Klassiek P Ja, klassiek zooals een op stelten geschroefd drama van Racine. Dramatisch P Nu, dat zou eigenlij k orizinnig zijn. Wat dan P mk g eloof waarlij k dat ze
even karakterloos zijn als alles van onzen modernen tijd."
„Onze beroemde symphonist", zoo spot hij een poosje
later, „heeft al een halve eeuw achter zich; wij mogen this
aannemen dat het hoog tijd Wordt zijn 3e symphonie in
F als „eroIca" to doopen, terwij 1 daarentegen de D-mollsymphonie van Volkmann nog altijd zonder meer op het
programma prij kt. Wat zoo'n titel niet al uitwerkt ! Mij doet
het genoegen dat Volkmann zijn ouverture voor Richard II_I
niet kortweg „Tragische ouverture" heeft genoemd ... Deze
ouverture getuigt van een zoo geniale begaafdheid, dat
slechts de heillooste verblinding de „Tragische ouverture"
naast Naar stellen kan. Deze ouverture alleen toont Volkmann's meerderwaardigheid boven al de orkestwerken van
onzen beroemden symphonist de D-moll-symphonie zelfs
niet meegerekend : een meesterwerk van den eersten rang,
waarvan men zoo goed als geen notitie neemt, of dat men
„en bagatelle" behandelt. Waar blij ft dan de critiek P"
Legt Brahms het hier, volgens Wolf, tegen Volkmann
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af, kort daarna wordt hij tegenover Liszt gesteld, van
Wien Wolf een warm vereerder was en voor wieris then
iiog to Weenen weinig gewilde ,,symphonische IDichtnngen"
hij telkens in de ores sprong. ,,Liszt en ,,symphoDische
Dichtung"! Dat is voor de pruiken en het muziekgilde
het „Hannibal ante portas". Lieve mensehen, wat doet n
toch zoo sehrikken 7 Reeds het woord ,,symphonische
Dichtung" brengt ii het angstzweet op het voorhoofd en
nog voor ge de concertzaal betreedt spot ge over, of
siddert ge voor het ondiei. Indien dit den vorm geldt,
dan moet ge toch toegeven dat die vorm in elk geval
origineel is; als zoodanig is de ,,symphonische Dichtung"
een stap voorwaarts. Wilt ge thans symphoriieën hebben
zooals Beethoven ze geschreven heeft, verzet dan onze
eeuw, roept den ineester uit het graf op, maar stelt niet
onze epigonen, die met den kiassieken vorm geschminkte
en met den klassieken geest coqnetteerende, impotente
hedendaagshe symphonleschrijvers in zij n plaats. Wat nu
de inuziek van Liszt betreft, deze heeft weliswaar meer
geest dan gevoel, maar ze is ook vol gloed, fantasie
en altjd plastisch. Zjn de thema's in onze beroemde
nieuwe symphonieën plastisch P In den regel niet. Maar
zijn ze het, dan zijn ze al vroeger plastiseh geweest, voordat onze beroemde symphonist ze heeft ,,nitgedacht"....
Beethoven heeft, als absolute musicus, in de symphonic
het laatste woord gesproken, Liszt, als dichterlijke musicus, het eerste (misschien ook tegelijk het laatste) in de ,,symphonische Dichtung"... Ziilke origirieele, stout en geniaal
bedachte scheppingen, als die van Liszt, worden echter
door onze critici met souvereine verachting of met een
medelijdend-spottende opmerking afgepoeierd, terwiji ,,die
Leimsiedereien, diese ekelhaft schalen, in Grund der Seele
verlogerien and verdrehten Symphonien von Brahms als
Weltwunder von ihn en gepriesen werden". Wie kan
daarbij kalm blijven! In een enkelen bekkenslag nit een
werk van Liszt spreekt zich weer geest en gevoel nit, dan
in aile drie symphonieën van Brahms en zijn serenades
er bij. Trouwens Liszt en Brahms vergelijken! Het genie
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met den epigoon van een epigoon ! Den koningsadelaar
met het winterkoninkje !
Maar genoeg."
Het succes van Boito's Mephistopheles to Weenen maakte
Wolf helsch. Hij zag daarin een bewijs voor den wansmaak en de erbarmelijkheid van het publiek. „Zoo lang
dergelijke toehoorders onze schouwburgen vullen, zal „die
Geistlosigkeit, der 8chmutz, die Pobelb aftigkeit, die Luge
unseres offentlichen Kunstlebens triumphiren uber jedes
wahrhaftige Kunstwerk, wind dieses ekelige Gewurm der
Boitos and die gleisznerische Brut unserer 8ymphonieKomponisten siegen" (over Gluck's opera's en Liszt's
geniale openbaringen).
In een critiek van 22 Maart 1885 klaagt Wolf, dat
de naam Brahms, ten gevolge van de onvermoeide reklame
van de pers, zoo dikwijls op de con certprogramma's voorkomt. Geen zanger, geen zangeres, geen violist, geen
pianist, ja zelfs geen orkestvereeniging waagt het concerten to organiseeren, waarop niet minstens even compositie
van Brahms gespeeld of gezongen wordt. Heeft men ooit
zoo iets belachelijks beleefd ? Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn om van Liszt en Berlioz in het
geheel niet to spreken — worden kortweg afgehandeld,
terwijl de pers over het hoofd van den peer Johannes
Brahms, als de heilige Geest in vurige tongen zwevend,
den reklame-horen des overvloeds uitstort en to vuur en
to zwaard zijn werken aan virtuosen en concertinstellingen
opdringt, of, wat mooier klinkt, ze in hun aandacht aanbeveelt. Men kan het den virtuosen niet zoo erg kwalij k
nemen, dat zij zich op genade en ongenade overgeven.
Zoo'n arme pianist, of violist moet ook leven en de pens
is indirect zijn broodgever. De pers gebiedt : gij moet
Brahms spelen, of we bespreken uw concert niet of niet
gunstig en dan moet ge maar zien hoe ge uw entree's
kwijt raakt. De treurige toestand der, door de toenemende
concurrentie, vaak in de grootste moeilijkheden gerakende
virtuosen kan hun gebrek aan overtuiging half verontschuldigen. Maar in gevallen waarin Been botsing met
broodzorgen is to vreezen, is het bepaald onvergeeflijk zich
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to voegen naar de voorschriften van de heilige drieëenheid
van ons recensentendorn. Dit verwijt treft inzonderheid den
dirigent der Philharnii onische en ,,Gesellsch aftskonzerte" 1).
Wij hebben van dezen in de leer van Richard Wagner
groot geworden dirigent een veel to goede meening om
aan de oprechtheid van zijn gevoelens tegenover Brahms
to gelooven. En zoo houden wij den toonaangevenden
criticus der Weener pers 2) voor een veel to geestigen,
klaar en log isch denkenden kop, dan dat ons zijn eeuwig
protesteeren tegen Wagner en Liszt iets anders dan een
critisch stokpaard zou kunnen toeschijnen, dat genoemde
criticus flu eens met gratie, dan eens met waardigheid,
maar steeds met zichtbaar genoegen bestijgt".
Wolf's herhaald ijveren voor Berlioz werd beloond:
Hans Richter liet in April 1885 de ,,Symphonie phantastique" uitvoeren. ,,Het succes was gering, het grootste deel
van het publiek ,,verhielt sich ablehnend". Verdient ons
concertpubliek wel wat anders to hooren dan kinderstukken van Diabelli, dan symphonieën en concerten van
Brahms? Voorzien deze beide meesters niet rijkelijk in de
muzikale behoeften? Wil men zachte gewaarwordingeii,
stille vreugde, teeder verlangen opwekken, men spele
Diabelli. Voor ascetische aanvechtingen, melancholische
stemming, vertwij feling, gebruike in en Brahms. Werken,
tegen alle vermoedens in, de composities van deze beide
beioemde navolgers van Beethoven juist omgekeerd, dan
is het ook goed. Wat doet het er verder toe, zoo meester
Brahms het vroolijk gestemde gemoed streelt, en meester
Diabelli den onderbuik ,,inkoininodirt"?
In een volgende critiek wordt de stoutheid der Philharnioniker geprezen, die hun eerste concert in het seizoen
openden met Berlioz ' Gellini-ouverture, in plaats van met
een ,,Brahnmsschen oder IDvoraksschen Brei". ,,Niet ieder
is het gegeven Akademische ouvertures to schrijven".
Wolf hoort Dvorak's komische opera Der Bauer eim &helm
en begint nu zijn bespreking aldus. ,,Er zijn misschien
1) Hans Richter.
) Ed. Hanslick van de ,,Neue Freie Piesse' is hedoeld
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mensehen
de Hemel zeg ene hen!
die ernstig genoeg
zijn om deze opera komisch to vinden, zooals er mensehen
zijn
die komisch genoeg zijn
God behoede hen!
symphonieen van Brahms „au serieux" to nemen."
In Wolf's critieken moet Hans von Biiow menige
veer laten, „dieser auf der Ruhmesleiter kramphaft auf and
nieder ablaufender Unsterblichkeits-Clown, j ener knurrige
Landgendarm der kilnstlerischen Heerstrasse." Wolf, die
Billow als klavierspeier, als Beethoven-vertolker hoogelij k
waardeerde, kon het niet verkroppen, dat deze zich „mit
gradezu krankhafter Manic" voor de werken van Brahms
spande, voor de symphonieen in het bizonder, waaro ver
hij niet uitgepraat raakt. Hij constateert een ,,Durchfall"
bij de tweede uitvoering der 4e — „wie er so sanft wohl
noch keinem anderen Werke beschieden war. Leise and
gerauschlos, als ware nichts vorgefallen and in der Tat
wurde wahrend dessen nur die Symphonie in B-moll gespielt entfernte sich das Publikum." Men lette op de
ironic in den tusschenzin. Kostelij k is de samenkoppeling
van Briull en Brahms in de bespreking van een concert
van den pianist Alfred Grunfeld. „De smaak van den
mensch laat zich niet dwingen. Zoo zeide mlj onlangs de
muziekeriticus van de een of andere „Allgenleine Zeitung",
dat hij, bij Briill's Goldenes Kreuz „ein wonniges Kribbeln"
in zijn bloed voelde. Zonderlinge dweper ! Ik heb een beroemd muziekaestheticus gekend, die een verklaarde vijand
van kaas was en zich aan den anderen kant met muziek
van Brahms tevreden stelde". En niet minder kostelij k
in dezelfde bespreking de volgende „passus" : „vergissen
we ons niet, dan staat het Preludium van Rob. Fuchs in
D-dur een mooie en veilige toonsoort, die ons niet doet
denken aan den Kalauer „E-moll (einmal) and ni cht wieder"
— zooals een muziekkenner to Leipzig mompelde in zijn
socialistenbaard, na het hooren van Brahms' 4e symphonic."
Hoewel Wolf geenszins blind was voor de zwakheden
in de werken van Bruckner (vorniloosheid, meer willen
dan kunnen) stelde hij diens symphonieen bovenaan onder
de na-Beethovensche en toen de Philharmoniker de E dur-
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symphonie speelden schreef hj: Het succes was volkomen,
het publiek wend meegesleept, de bij val was oorverdoovend.
De Philharinoniker mogen bedenken dat nog een half
dozijn symphonieën van Bruckner op een uitvoering wachten
en dat een ci van, zelfs een minder belangrjke dan die
in E dur toch nog altijd ,,ein Cimborasso ist gegen de
Maulwurfshilgel der Brahnisschen Symphonien".
Overal weet Wolf Brahms er bij to pas to brengeia.
Wordt in een concertzaal een duet nit Suppé's Boccaccio
gezongen, hij schrijft: „let heeft sonimigen verbaasd den
operette-componist Snppé in de concertzaal to ontmoeten.
Alsof de ,,ernstige", voor de concertzaal inderdaad ,,be
rekende" muziek van ouze ,,moderne" kiassieken ook maar
,,den geringsten Vorzng vor den heiteren Weisen Suppé's
voraushätte !" Deze zijn onderhoudond, gene is vervelend.
Is het schande onderhondende muziek to schrijven?" Van
ccii sinfoniëtta van Grädener zegt 'Wolf: ,,Deze compositie
beviel ons, omndat ze niet voorwendt mneer to zijn dan ze
is; zelfs de trivialiteiten bevielen ons om haar natuurlijkheid. Diepzinnig en onverstaanbaar als dr. Johannes Brahms
kan ieder muzikale opperman zijn, als het hem voldoening
geeft zichzelf en het publiek to beliegen." Saint-Satins
bewondert hj om zijn ,,weises Maszhalten and schlagfertige
Kiiize" (in het Septuor voor kiavier, trompet etc.) en hij
gnat dan voort: ,,Hoe menig Duitsch componist zou SaintSaëns hierom kunnen benij den.... Merkwaardig genoeg:
bij de Franschen gaat Saint-Satins door voor kiassiek, geleerd, zwaar to verteren en wat al niet meer. Het gnat
met die kiassiciteit als met die van Brahms: alleen is die
van Saint-Satins een natuurlijk gevoig van zijn ontwikkelingsgang (hij was geruimen tijd organist), terwiji ze bij
Brahms dient tot dekmantel zijner scheppende onbekwaamheid; ik bedoel het Händelsche masker. Maar hoe onschnldig doet zich Saint-Satins onder die vermomming voor, hoe
pretentieus onze in den grond ook onschuldige Brahms.
Wanneer de kritiek maar niet altijd hysterische aanvaflen
kreeg, zoo dikwijls de peer Brahms bevalt, dan zou men
over een Brahmsch ding heel gemoedelijk kunnen prates,
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zooals over elk ander, op zich zelf on beduidend ding. Maar
dat heldhaftige gesnater der critiek na elk uitgebroed
koekoeksei om een Brahmsch kuiken, is op den dour
onaangenaam, zooals elke grap die de grens to buiten gaat."
De beroemde pianist Reisenauer gaf to Weenen in het
begin van 1887 twee concerten, met groot artistiek, maar
gering materieel succes. „Orn zijn degelijke en origineele
programma's", schrijft Wolf, „in zoover dat de naam Brahms
die niet ontsierde, werden zijn bulten g ewone praestaties
door sommige recensenten „schiefmaulig kritisiert". Gelukkig is de peer Reisenauer geen Hans Richter, die zich
door een paar knorrige scribenten bang laat maken. Het
program van zijn volgend concert zal, evenals die der
vorige concerten, smaakvol zijn. Wie een genotrijken
avond wil doorbrengen verzuime niet dat bij to wonen.
Een zoo buitengewoon artist to hooren en geen Brahms
wie, uitgezonderd mijn vriend Eduard Hanslick, kan daar
nog aarzelen ?"
Dat een symphonie van Dvorak (,,dezen Boheerschen
Marsyas") bij de Philharmoniker vriendelijk maar ondubbelzinnig werd „abgelehnt", verheugt ons Wolfje. Want de
uitvoering was uitsluitend door den invloed van Hanslick tot
stand gekomen „en een nederlaag van Dvorak (en Brahms)
beteekent dus een gevoelige slag voor de critische autorir
teit des heeren Hanslick. Dat is nu in veertien dagen
de derd e keer dat Hanslick's beschermelin g en het publiek
weerbarstig vonden en meneer mij n collega erkent zelf dat
ditmaal de 4e Symphonie en het „Triumphlied" zwak
werkten. Hoe treurig moet het dan wel met de „populariteit" van den hoer Brahms gesteld zijn, wanneer men
dit nit den mond van eon vriend verneemt ! ... Hoe streelend
ook op het papier de feuilletonistische sirenen-trillers van
den beroemden criticus mogen zijn, daar waar zij het
krachtigst zouden moeten nawerken, in de concertzaal,
juist daar „verschlingt sie die Oede des Brahmsschen Chaos".
Het publie`k mope al, door de Hanslicksehe Brahmsiaden
verleid, met doodsverachting tegen zijn gehoor, zijn gezond
mensehenverstand, tegen zijn verveling in, geruimen tijd.

HUGO WOLF EN BRAHMS.

255

worstelen, ten slotte verliest het 't geduld en het eeuwigdurerid paaieri met de vreugden van het Hemelrijk moede,
kiest het den eenigen uitweg: de vlucht nit de concertzaal voor elk nuinmer van Brahms. Mijn enthousiastische
collega wil flu het publiek naar het barbaarsch recept:
,,Und bist du nicht willig, so branch ich Gewalt !" behandelen en daartoe elke poging om to vluchten bemoeilijken,
door een opus van Brahms steeds tusschen twee zoo
mogelijk zeer geliefde stukken to plaatsen; precies zooals
men een patient de bittere pil in ouwels toedient, om zijn
afkeer er voor to vermiuderen".
Over een suite in canonvorm van Julius Grimm is Wolf
niet goed to spreken. ,,Vier deelen achtereen dat papagaaiachtig naloopen van de tweede stem, die altijd het laatste woord behoudt! Hoe kon de componist toch zulk een
flanwiteit begaan? Zoo iets doet zelfs de beer Johannes
Brahms niet". Hij hoort Rosenthal spelen en het was hem
aan het slot to inoede, als iemand die aan een vreeselijk
doodsgevaar is ontkomen. ,,Maar Gode zij dank, ik leef
nog tot vreugde van mijn medemenschen en tot troost
van mjn onvergetelijken vriend Johannes Brahms." Een
opera Harold van Pfeffer leverde Wolf opnieuw het bewijs
dat men geheel zelfstandig, zonder iets van anderen to
leenen, vier actes muziek schrijven kan, alleen door een
geheel bijzonder geniale manier van gedachtenloosheid.
,,Dergelijke kunststukken lukken zelfs onzen grooten sym
phoniker Brahms niet, die toch hier en daar nit zijn gemakkelijke rol valt en zich dan niet ongaarne met vreemde
veeren tooit." Nog in zijn laatste kroniek, die van 14 April
1887, moet Brahms dienst doen, tweemaal zelfs. Den eersten
keer naar aanleiding van een lied van Heuberger ,,Herzensbekiemmung", ,,dat door zijn werking op de toehoorders
zijn titel rechtvaardigt", schrijft Wolf. ,,Alweer zoo'n geparfumeerd ding, dat met den eenvoud van het volkslied
coquetteert en dat nog wel onder het masker van Brahms !"
En dan over het iaatste concert van het Rosh-Kwartet.
,,Wat ditmaal werd uitgevoerd was niet naar onzen smack,
maar de wijze waarop de peer Rosé de op het programma
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vermelde slaap- en vergetelheidsdranken aanbood, hoe hij
er op uit was zijn aandachtige toehoorders in zachte
droomen to wiegen, is bewonderenswaardig. Pfeffer, Rubinstein en Brahms! Nu, dat is eigenlij k Been geringe dosis
slaappoeder meer voor zwakke zenuwen. Zulk een programma
heeft iets van een sluipmoord en had eigenlij k door de
politie moeten worden verboden. Ret is waar, de heer
Rose had het in zijn maeht dit lieve klavierblad nog met
een Br-iill, of een Dvorak to vermeerderen. Ik behoef dus
niet met een woord van blaam to besluiten."
Onder al die bij na wekelij ks herhaalde speldeprikken,
muggebeten, horzelsteken bleef Brahms dood bedaard. Althans in het openbaar. En stellig school daarin evenveel
hoogheid als onverschilligheid. Want dat hij de opstellen
van Wolf geregeld las blijkt o.a. uit de anecdote door
Decsey meegedeeld, dat hij eens, bij de zangeres Rosa
P.apier het lunch gebruikend, zijn heengaan schertsend
aldus motiveerde : „Het is Zondag en ik moet nog het
„Salonblatt" koopen en zien vat mijnher Wolf weer over
mij heft gescbreven." En volgens R. Specht moet Brahms
zich in een gesprek over Wolf aldus hebben uitgelaten :
„Wij hebben indertij d veel gelachen over den dwazen
modernen „Davidsbiindler ", als hij zijn wilde critieken, die
ik dag en nacht bij me droeg, ten beste gaf; maar toen
kenden we alleen die opstellen ; thins weet men dat hij
een ernstig mensch was, „der ernstes g ewollt hat and die
Hauptsache ist schliess]ich dock der Ernst, auch wenn
spasshaftes dabei herauskommt." Volgens Henberger noemde
Brahms Wolf „ein geistreicher gebildeter Kerl" en een
ooggetuige zag Brahms warm applaudisseeren Coen in een
„Gesellschaftkonzert" to Weenen, in 1594, twee koren van
Wolf met orkestbegeleiding werden uitgevoerd : „Elfenlied"
en „Der Feuerreiter." Ik heb het feuilleton overgelezen
dat Hanslick bij die gelegenheid schreef. Hij begint met
den grooten bij val to constateeren, die beide koren vonden en noemt ze ook het beste, dat hij van den op een
beperkt gebied buitengewoon vruchtbaren componist kept;
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spot een beetje met Wolf's componeeren van liederen ,,en
Bros," bij banden, bij heele dichters; constateert dat Wolf
er van houdt de kiavierbegeleiding tot hoofdzaak, den zang
tot aanhaiigsel to maken, sorns ook de begeleiding tot een
soort ,,bissigeni Störenfried" van den zang. ,,Een kleine
enthousiatische partij," zoo gaat Hanslick voort, ,,ziet in
Hugo Wolf den schepper van het ,,symphonisch lied,"
den Richard Wagner van het lied, evenals zij in Bruckner
den Richard Wagner van de symphonic ziet. De roem van
beide novateurs moet dus daarin gelegen zijn, dat elk van
zijn kunstsoort (lied, symphonie) iets maakt dat zij niet
moet zijn. Met de twee genoemde koren doet Wolf den
eersten stap wel niet tot grooter vorm (want beide ZIJII
oorspronke1jk voor een zang stem met kiavier uitgegeven),
maar tot grooter iniddelen. Zijn pogen is geslaagd. Beide
stukken behooren tot de schilderende soort, die het best
past bij het talent van dezen coinponist. De goed gedeclameerde en meestal goed voor de stem geschreven koorpartj beweegt zich boven een schitterende, verfijnd effectvoile orkestratie. [n het ,,Elfenlied" zijn de subtielste, in
dciii ,,Feuerreiter" de schrilste effecters der moderne instrunienteerkunst aangebracht." En hij besluit aldus: ,,fn dit
conceit heeft de peer Hugo Wolf zich voor het eerst aan
cciii grouter, niet uitsluitend Wolf-gezind publiek met succes
voorgesteid. Ong etwjfeld een man van geest en talent,
heeft hij alleen to waken tegen overschatting en tegen
goede vrienden."
De lezer zal waarschijnlijk met mij deze bespreking
nog al waardeerend en mild vinden, komend van een
criticus die door Wolf zoo dikwijls onbarmhartig werd
afgestraft en bespot . Toch lijdt het geed twijfel dat de
1) Hanslick en Wolf ontoioetten elkander eenmaal. De beeldhouwer
V. Tilgner, die in lietzelfde huis woonde als Hanslick, had hem eeii en
andei van Wolf verteld, ook dat hij zeer arm was en naar een uitgever
voor zijn liederen zocht. Hanslick gaf Wolf toen eeu aanbeveling voor den
bekeuden uitgever Simrock en leerde kern later zeif kennen.
Wolf maakte van flanslick's aanbeveiing Been gebruik, wel van die
van Motti aan Schott
U. F. XTU 2

die zonder gevoig Heel.
17
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aanvallen op Brahms Wolf zeer veel kwaad hebben berokkend. Brahms mocht zich die al niet aantrekken, sommige
zijner aanhangers, de zoogenaamde „Brahminen", vergaven
hem die nooit en hu.n invloed was groot. Het is niet
onmogelij k dat Rose dientengevolge zijn op 19 j arigen
leeftij d geschreven strij kkwartet in 1885 niet aanwilde,
of aandurfde 1). Dat was voor Wolf een groote teleurstelling.
Veel harder nog was wat hem met zijn „symphonische
Dichtung" Penthesilea wedervoer. Nadat zijn hoop een uitvoering daarvan to Munchen tot stand to brengen verviogen was, had hij zijn werk aan een Oostenrijksche
Orkest-Vereeniging aangeboden. Het werd tot de leesproef
toegelaten en Wolf woonde, ongezien door de spelers, de
repetitie bij. Wat hij hoorde maakte hem bijna krankzinnig van Woede. In een brief aan zijn zwager Strasser
schreef hij o.a.: „Wat ik in de laatste dagen heb door.gemaakt, daarvan kunt ge u geen denkbeeld vormen ... .
Verleden Vrijdag werd mijn Penthesilea in de noviteitenrepetitie uitgevoerd. „Mijn" Penthesilea? Neen, die van een
waanzinnige, van een „cretin", van een grappenmaker, van
Wien ge maar wilt, maar „mijn" Penthesilea was het niet.
Ik kan u niet beschrij ven hoe.... dit stuk gespeeld werd....
„Es war der reine Narrenthum !" De orkestleden verborgen
hun lachlust niet, maar de dirigent bleef de maat slaan to
midden van een waar charivari. Toen het stuk uit was,
brak een storm van gelach uit. De dirigent held daarop
de volgende toespraak : „Mijne heeren, ik zou dit stuk niet
tot het einde hebben lateri spelen, aber ich wollte mir
den Mann anschauen, der es wagt so fiber Meister Brahms
zu schreiben".
Wolf's eerste opwelling was den man uit to dagen,
maar zijn vrienden wisten hem hiervan of to brengen en

1) Wolf heeft in een zijner opstellen in het „Salonblatt" zijn verdriet over de weigering van Rose half weemoedig, half, luimig geironiseerd.
Het geweigerd kwartet werd in 1903 in den Hugo Wolf-Verein uitgevo erd
en men vond toen daarin Beethovenschen geest.
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ook van het schrij ven van een brochure zag hij of 1). Dat
Penthesilea in 1886 niet werd uitgevoerd, was op zich zelf
beschouwd voor Wolf een geluk, want zoo werd hem een
nederlaag voor het publiek bespaard. Zelfs Decsey geeft
toe dat, hoe schoon ook de gedachten in dit werk mogen
zijn, de instrumentatie den inhoud vaak drukt en van die
meening was ook in 1902 $ahler, hofkapelmeester to
Mannheim, die Penthesilea daar dacht nit to voeren : „Bij
het doorspelen er van bleek dat de instrumentatie de
schoonheden volstrekt niet tot haar recht liet komen".
Maar de Oostenrijksche dirigent had, na het doorzien der
partituur, den jongen componist op zijn tekortkomingen
kunnen wijzen en hem een omwerking kunnen aanraden.
Het werk ten aanhoore van den componist moedwillig to
vermoorden en hem dan nog to hoonen in een toespraak
tot het orkest, was een kren king waarvoor zelfs de bitterste vij and van Wolf moeilij k verschooning kan vin den.
Tot de verwoedste „Brahminen" behoorden Max KaIbeck 2 ) en Hans von Billow. Eerstgenoemde schreef o.a.
toen Wolf er in geslaagd was eenige zij ner werken to
doen uitvoeren : „De heer Wolf heeft indertij d als criticus,
door verbazende proeven van zijn Stijl en smaak, in
muzikale kringen een onweerstaanbaren lachlust gewekt.
Men gaf hem then den raad maar liever to componeeren.
TTi t de jongste voortbrengselen zij ner Miuze is geblek gin, dat
die goed bedoelde raad verkeerd was. De heer Wolf
moest maar weer critieken gaan schrijven."
Men herinnert zich de critieken van Wolf, naar aanleiding
van Billow's optreden met het orkest nit Meiningen en
hoe hij zich ook over Bulow's „ziekelijke Brahms-manie"
had uitgelaten. Dat was in 1885. Nog na jaren kon
1)

Romain Rolland lleeft in let vierde deel van ziju roman-cyclus

Jean-Christophe

(vergelijk rnijn o hy tel

Romain Rolland in Onze Eeuw van

1909) het geheele tooneel der repetitie beschreven, met romantische vrijheden en uitwijdingeu. lie dirigent beet daar H. Euphrat en is een intiem
vriend van Brahms (Zie
2)

La Revolte blz. 169

en volgende).

Bekende W eener criticus en librettist. Hij ondernam ook een uit-

voerige biographie van Brahms.
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Billow daarover niet heenkomen. Toen de bekende dichter
Detlev von Liliencron, die Wolf to Munchen had leeren
kennen en waardeeren, Bulow's meening over Wolf vroeg,
antwoordde Bulow in een schrij ven gedate erd 7 April,
1892, Hamburg, dat hij tot zijn spijt des dichters appreciatie van den Weener lyriker niet kon deelen. „Bei alley
Erkennung seiner reichen, zuweilen bluhenden Phantasie
befindet sich derselbe nosh i.m Stadium recht vorhofischen
Dilettantismusses, was bei einem so federvorlauten Antibrahmsianer (Evang. Matth. XII, 31, 32) nicht Wunder
nehmen kann. Mitten im Kofferpacken nach dem
Siiden."
De plaats in het Evang. Matth., tot het opzoeken
waarvan Bulow midden in het kofferpakken nog tij d vond,
luidt : „En wie een woord spreekt tegen des menschen
Zoon, hem zal worden vergeven ; wie echter tegen den
heiligen Geest spreekt, hem zal noch in deze, loch in
gene wereld worden vergeven". De bedoeling van Bulow
was duidelijk. Wolf had tegen Brahms gesproke n, dus
tegen den heiligen Geest (der Muziek), hij was derhalve
voor altij d verloren. En dat schreef Billow, zoo meek t
terecht DecseyT op, die vroeger zelf tegen dezl heiligen
Geest had gesproken Coen hij het „brutende Brahms"
de wereld inzond !
Men heeft het optreden van Wolf tegen Brahms op
verschillende wijzen trachten to verklaren en to vergoelijken.
Daar zijn er, die in de jeugd van den criticus een verontschuldiging zoeken voor ' zijn soms onhebbelijk geschrijf,
terwijl anderen alleen in de gloeiende bewondering van
Wolf voor Wagner tegen Wien Brahms op het schild
werd geheven — de oorzaak meenen to zien van zijn vij andigheid. Staan wij even hierbij stil. Wolf heeft in later
jaren verklaard dat hij eenmaal een aanhanger van Brahms
was, „maar ik kende toen Wagner nog niet". Wolf leerde
Wagner kennen door een Tannhauser-opvoering to Weenen
in 1875. Wagner dirigeerde zelf; Wolf raakte, zooals hij
aan zijn ouders schreef, „ganz ausser sick" en werd Wag ne riaan. Maar in 1875 was Wolf eerst 15 jaren oud en men

HUGO \VO1 EN BRAHMS.

261

kan aan de ontboezemingen van een vijftienjarige niet al
to veel gewicht hechten. Toen hij als criticus debuteerde
echter, had hij den Ieeftijd van 24 jaren bereikt en was
hij as inensch en musicus reeds gerijpt. Zoo hij in 1896
to kennen gaf, dat hij critieken als die in het ,,Salonblatt"
,,heute nicht mehr gelten lassen wflrde", dan was dat alleen
omdat hij ze niet goed genoeg geschreven vond. Mooi schrijyen was zjii zaak niet; wie voor de waarheid en tegen den
loges opkomt is niet zeer kieschkeurig in zijn woorden;
waarheid is niet de taal der beleefdheid, deze is de taal
der dipiomaten en Goethe had gezegd, dat men in het
Duitsch liegt als men beleefd is. Zoo uitte Wolf zich in
een zij ner artikelen in 1884. Maar nit niets is gebleken
dat hij in 1896 den inhoud zjjner critieken niet weer voor
zijn rekening nano en ten aanzien van de inuziek van Brahms
is hij zich tot het eind toe gelijk, in de oppositie gebleveii. Ret was hem vaak ecu behoefte zich dienaaiiigaande
lucht to geven. Bij een bezoek aan een Berlijnsche familie,
bij wie hij was geIntroduceerd, maakte hij zich onmogelijk
door zijn schimpscheuten op de ,,Brahms'sche Musiziererei".
En nauwehjks was hij in correspondentie met zijn nieuwen
vriend, den Tiibiriger hoogleeraar Kaufmann, of hij had het
over Brahms, het betieurend ,,in punkto der Wertschätzung
Brahins'scher Kompositionen" vollig Ihr Antipode sein zu
miissen and zwar aus innersier Ueberzeugung". Tilt deze laatste
woorden (de cursiveering is van inij) blijkt voldoende dat
het niet noodig is in deze kwestie juist Wagner er bij to
haler. Wil men dit toch doen en neemt men aan dat
inderdaad meer dan éeii critiek van Wolf eigenlijk over
het hoofd van Brahms been was gemunt op de Weener
critici, die Wagner naar beneden trachtten to halen, dan
vergete men niet dat dezelfde critici zich ook tegen Berlioz,
Liszt en Bruckner kantton - drie componisten die Wolf
zeer, zeer ter harte gingen, niet veel minder dan Wagner.
Zeker hebben Wolf's biograaf Descey en Walter Hirschberg
in de ,,Signale" het nicer bij het recite einde, waar zij
het verschil van afkomst, van opvoeding en temperament
vooropstellen. ,,Brahms", zoo schreef Decsey, ,,der Nieder-
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sachse von der Wasserkante, stellt den nordlichsten, Hugo
Wolf, der Untersteirer, den siidlichsten Deutschen Musiker
dar. Der eine, bei den katholischen Benediktinern erzogen,
ist der Komponist der „Christnacht", der Sanger der
schwarmerischen Spanischen Marien-Lieder ; der andere,
als Protestant aufgewachsen, ist der Schopfer des deutschen Requiems, der Choralvorspiele, der Sanger der vier
Ernsten Gesange".
Dat contrast verklaart inderdaad veel, maar niet alles,
want dan, zou Wolf ook den protestant Bach niet hebben
kunnen zetten en het tegendeel was waar, merkt Heinrich
Werner op. Bij dat contrast komt nu echter nob het verschil in temperament tusschen Wolf en Brahms en Hirschberg
legt hierop in het bijzonder nadruk. Volgens hem vormen
„die unendliche Freudigkeit, die ungeheure Sieghaftigkeit
and Siegesgewissheit, der Lebensm.ut and die Lebensbejahung, die als Grundziige durch alle Werke Wolf's gehen.
den Angelpunkt fur die Beurteilung seiner Feindschaft
gegen Brahms." Wolf bestreed dezen met dezelfde woorden,
waarmede Nietzsche Schopenhauer en de pessimistische
philosophie bekampte. Het zij n dezelfde bedenkingen
en verwij ten. Wolf had van het leven oneindig meer to
lij den dan Brahms: toch is er in zijn werken een „Jasagen
auch zum Leiden and deshalb eine Ueberwindung des Leidens", die bij Brahms ontbreekt. Dat zelfs „der Hass gegen das Leben schopferisch" worden kan bij een kunstenaar (zooals Nietzsche van Gustave Flaubert schreef),
kon Wolf niet inzien; hij maakte Brahms een verwijt van
zijn melancholie en van zijn ernstigheid en verwarde „verschil van temperament" met „verschil van waarde."
Met dit laatste heeft Hirschberg, geloof ik, wel den
spijker op den kop geslagen. Het was de font van Wolf
dat hij het eminente in Brahms niet vermocht te waardeeren, omdat deze een geheel ander temperament had dan
hij. „De ware grootheid van een componist", zeide hij eens
na het spelen van de finale van de eerste Lohengrin-acte,
„zal men steeds alleen daaraan erkennen, of hij jubelen kan.
Wagner kan jubelen, Brahms niet." Dat laatste is waar
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en maakt Brahms voor velen minder sympathiek dan Bach
en Handel, Mozart en Beethoven, Schubert en Schumann,
die het wel konden. Maar de stelling van Wolf zelf is
onjuist. Caeteris paribus zal men van twee componisten
hem, die jubelen kan, stellen boven den ander, Wien dat
vermogen is ontzegd. Maar dat vermogen alleen kan niet
het criterium zijn voor de grootheid van een componist.
Chopin kon slechts bij uitzondering jubelen, toch was hij
een toondichter van den eersten rang, zij het ook in een
beperkt genre. En dat is Brahms ook, al had de natuur aan
zijn talent zekere grenzen gesteld. In Mei 1890 schreef Wolf
aan Kaufmann: „Brahms' Schaffen ist die Melancholie des
EJnverznogens". Hij hadde beter gedaan met to zeggen : „das
Unvermogen der Melancholie". Men kan niet van onmacht
spreken bij een componist die in zooveel verschillende genres zooveel tot stand bracht als Brahms, wel van onmacht
om zich in klare blij heid to geven. De muziek van Brahms
kalmeert, zij pakt niet, meende Anton Bruckner. Mij doet
zij vaak, door jets gedempts en omsluierds, aan een herfstlandschap denken. „De gustibus, etc." Er zijn velen die een
landschap het mooist vinden in den herfst en aan een
October-avond de voorkeur geven boven een Mei-morgen.
Wolf behoort niet tot dezen. In zijn antipathie lagen geen
persoonlij ke motieven verscholen. Hier was alleen, wat ik
zou willen noemen, de aesthetische afkeer in het spel, die
vaak kunstenaars verhindert rechtvaardig tegenover elkander to zij n en hen daarom pier berij d ik een oud stokpaardj e — minder g eschikt maakt voor de tank van criticus.

Nasehrift. Geruimen tijd, nadat dit opstel gereed was,
verscheen het tweede stuk van het 3e deel van Kalbeck's
Brahms-biographie. Ik ontleen daaraan nu nog iets over
de verhouding tusschen Wolf en Brahms.
In 1881, of 1882, zoo vertelt Kalbeck, kwam een Jong
man het oordeel van Brahms vragen over een aantal liederen die hij had meegebracht. Brahms zat juist aan zijn
vleugel en hoorde een verdacht geluid aan zijn glazen deur.
Hij stored op en deed de deur open. Hij had moeite zijn
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bezoeker de kamer binnen to loodsen, want deze was niet
weg to krij gen van de klink, „die er immer wieder kusste."
„De composities, die hij mij bracht," vertelde Brahms,
„waren niet veel zaaks. Ik ging alles nauwkeurig met hem
door en wees hem op allerlei. Er was wel „einiges Talent
vorhanden", maar hij nar de zaak veel to licht op. Ik
zei hem toen heel ernstig waaraan het hem haperde en
ried hem aan studies in het contrapunt bij Nottebohm.
„Da hatte er genug and kam nicht wieder. Nun speit er
Gift un d Galle."
Kalbeck voegt hierbij : Richard Mandl zat in het Cafe
Imperial, then Hugo Wolf met een rooden kop van zijn
bezoek terug kwam. Buiten zich zelf vertelde hij Mandl
dat Brahms hem woordelijk gezegd had: „TT moet eerst
wat leeren, en dan zal het blij ken of a aanleg hebt."

VIA DOLOROSA.
Ben gedieht in drie zangen.
DOOR

HERMAN MIDDENDORP.

Tins Ew'ge re fit rich fort in alien;
Penn alles muss in Nichts zerfallen,
Wenu es irn Sein beharren will.
GOETHE.

Introduetie.
70o als in 't bosch, waar al de twijgen zwaar
nijgen omneder van fel-witte vracht,
een windzucht, licht lijk een trillende snaar
vaart door der stammen roerelooze wacht,
en zonder een gerucht gaat zacht omlaag
het zwevende gepoeyer, wen een vloed
van door de takken brokklend zonlicht vaag
de daling van de sneeuw-wolk goudlen doet,
zóó moge tot der s terf lij ken bestaan
dit aan de ziel ontwellend liefdelied
in klare zweving zacht omneder gaan,
nu hoog nit killer misten bleek verschiet
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van angst en onvrede om der menschen woord
van spot of wanbegrip, de m orgen daagt,
en sterkend Godslicht in mijn ziel ontgloort,
dat met zij n gulden zuilenrij en schraagt
mij n wankelende wij zen, reeds to lang
door 't om een troostlied smachtend hart gewacht ;
een morgenstond van ongezongen zang ;
gesloten kelk van ongeschreide klacht.

EERSTE ZANG.
DE LANDEN DES LIGHTS.

Stern.

bog boven 't grauw van de j agende dagen,
hoog in de heilige Landen van Licht,
sterker dan menschelijk-plagende viagen,
heeft hij het Rijk zijner Liefde gesticht.
Tegeistem.
Stil-witte viammen van heerlijk begeeren,
zweeft zijn verlangen in zalige vlucht
hoog door de hem el-gelouterde sferen,
ver van der wereld on-godlijk gerucht.
Dubbeist em.
mooning van nimmer verwachte gedachten
- zweving van wemelend Schoon om zijn troo p heeft hij de godheid-verkrachtende inachten
eeuwig gebannen in duistere woori.
Ret.

bog boven 't grauw van de jagende dagen,
hoog in de heilige Landen van Licht,
sterker dan menschelijk-plagende viagen,
heeft hij het Rijk zijrier Liefde gesticht.
Zwevend, met luchtige schreden getreden,
naadren de woorden zijn wonder gebied;
goud-licht hun blinkende leden omgleden
wieken zij p een met den gain van zijn Lied.
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I.
Een weeke bloem, die aan den zwarten rand
van diep moeras vereenzaamd openbreidt
de schuchtre blaen, een bleeke bloem in land
van giftig-dampende verdorvenheid ;
een god-verkoorne, virginale vlam
van wit-gewij den, glorieuzen glans,
die hoog nit transcendence verten kwam,
en tot der menschen wijdsten wereld-trans
lichtend geluk van groot vertrouwen zendt ;
zoo als een sneeuwen wade smetloos halt
der sombre landen zwarte wintertent
in blijheid-blank, en op een nacht vervult
van witten vree het doodsdroef aardgelaat,
als een geheimnis nit een oude sprook
zoo wordt der menschen zwaarst-geslagen kwaad,
dat diep nit donkre krochten opwaarts dook,
ontzondigd in den zondeloozen lath,
die uit de diepten goudelt van Naar hart;
voor 't zeegnend lichten van Naar oog-opslag
zwindt boozer krachten duizel-diepste zwart.

II.
Mijn Lief, ik min 11w spieglende oogen zeer,
Uw zachte handen en Uw gouden Naar;
o, ik min al de schoonheid van Uw teer,
Uw bloemetenger Lijf ; --- wanneer ik staar

VIA ILOROSA.

met stillen blik naai 't zwevende beweeg
der lijnen van Uws harten blanke Woon,
dan wordt al menschlijk trachten koud en leeg,
en moet ik schreien om uw wonder Schoon.
En door mijn tranen scheemrend, schijnt 11w beeld
exotisch, als een droom van blank en goud;
zód, als de zon op kabblend water speelt,
zóó, als een Witte schjn orn gelend woud.
Lief, als 11w lach mijn minnend hart beschijnt,
is heel lnijn dag van licht geluk omgloord,
lijk aan de kim het late maanlicht kwijnt,
en d' einder van zijn zilvren vrede omboordt.
Want Liefde is mijner ziel ondoofbre gloed,
die onbewogen Brandt, mat-bleeke Lamp,
en level.-wekkend schijnsel gloren doet
door 's hangen Levens dompig-dooden damp.

ITT.
Z66, als in hoog-immense kathedraal,
waar elk gerucht in 't wijde zwijgen sterft,
roerlooze bogen bidden, en gedwaal
van blauwen schemer om de zuilen zwerft, hoog boven 't outer siddert, nooit-gebluscht,
het roodend-zwakke lampj e sprankelend
geschijn in de al-door ongebroken rust
en vrede, nit vrome lijnen schemerend, zoo straalt mijn Liefde in hooger Liefde sfeer
haar niet to blusschen, star-licht schijnsel nit;
op gouden lied een gouder tegenkeer,
een bloem van trouw, een toegewijde bruid.

269

270

VIA DOLOROSA.

d' Alliefde, die in tijdlooze eeuwigheid
der sferen hoog en heilig evenwicht
bevestigt, die de wankle zielen leidt
de banen langs naar 't weer dan menschlij k Licht,
die, spijt der duistre krachten schandaleus
bedrijf, al 't zwarte kwaad ten goede keert,
die Liefde heeft zich hoog-mysterieus
in mijne Liefde schoonst geincarneerd.

IV.
Eens heb ik diep de donkre Haat bemind;
het was een schoone, bleeke vrouw, met zwartglanzende lokken ; paarlen glommen in 't
geplooi van Naar gewaad; zij had mijn hart,
als bleeke v1am to branden, in een schrijn
versloten van diepduizel-duistren nacht ;

en iedren uchtend, als mij bleeke schijn
van lichtende uren wekte, hield zij wacht
aan mij ne zij de ; Naar streng-wit gezicht
was 't eerste wat ik wist, en heel den tij d
tot aan de kim omneder klom het Licht,
toonde zij mij in glans van bitterheid
en kalmen, killers spot Gods bloeyend al;
daar was in kinderlachen geen genucht,
geen weelde weer in klaren klankenval;
de teere tinten van de Westerlucht
sloegen tot nevels om mijn dood gemoed.
Gerucht van lieve woorden viel in kilklaatrend geklank uiteen; voor onzen voet
dorden de bloemen, en het bosch werd stil.

VIA O LOBOS A.

Toen brak der tij den waan-geweven droom ;
gouden gerucht is door mijn ziel gegaan,
en in sereenen glans, met vromen schroom,
zag ik 1w witte beeltn is voor mij staan.
En al de wereld zag ik in een zwing
van blij der licht, schim-vreemd en toch vertrouwd,
als kwam in alle dingen plotseling
essence van een eens-g eweteu, oud
en schoon Geluk, dat lang verduisterd was.
In d' aanvang scheen dit Neil mij on-reeel,
als kaatsing van het licht in beeldend glas;
de droom der wisseling, van virtueel
en waar, was al to lang ; --- — toen zag de Haat
mij droef en somber aan, nlaar Been geween
was in Naar oog ; zij wendde Naar gelaat
zwij gend omlaag, en lan gzaam ging zij peen.
Ik hield Naar niet terug ; Haat is to veel
waar Liefde 't koestren van haar glimlach biedt.
Goud sloeg opeens een verre vogelkeel ;
zij zag niet eenmaal om, en keerde niet.

VI.
Maar met der dagen wondre kentering
is mij een heilig Heil geopenbaard ;
hoog nit des Tij ds li cht-blinde wenteling
heb ik met stil verbazen aangestaard
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mijn onverbeid, onvoorbereid Geluk,
dat hooger om mij n. eenzaam Leven rij st
bij elk woord van Uw mond, bij elken druk
van Uwe vingeren, en toch volgroeid
scheen van den eersten, good-doorzonden dag,
toen uit Uw blik het Licht omneder viel
als reine regen, en ik deinzen zag
der schimmen schaamle scheemring uit mijn ziel.
Hoe zullen de onvoldragen woorden gaan
hoog tot den Troon van Uw aanminnigheid ?
Moeten niet alien gansch onmachfig staan
om menschen to vertolken wie Gij zijt ?
Mijn ziel nijgt naar Uw Ziel, lijk naar de eon
de waterlelie 't wit en goud gelaat
bloei-biddend richt, niet naar de koude bron,
die golvend om haar op en neder gaat.

VII.
Ik zie Uw Schoon in 't gracelijk gebaar
uw'r handen, in 't beweeg van Uwen voet ;
en niet to zeggen, golft een orgelzwaarzwellend verheugen op in mij n gemoed.
Een eindloos-teedre glimlach zingt in elk
gerucht van Uwe stem, een bloem van wit
toont zoo Naar goud, bij 't oopnen van heur kelk.
Geen droom-doorsponnen mij mering heeft dit
geluk ooit to benaderen vermocht ;
dit is een land, een licht en bloeyend land,
waar zeg ening van eeuwge Lente vlocht
een blauwend weir, omrand
kleurige weeld'

VIA De ^ L0R0SA.
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van Leer-smaragden oevers ; aan de kilo
golven de bergen vaag in lijnend-loom
vloeyende vormen ; wazigend geschin
van roze luchten gaat lij k teere droom
op in der Schoonheid heilgen Dageraad ;
waar glorende uren van den lagers trans
ten hemel klirmen, hood ik mijn gelaat
biddend geheven in dien wondren glans.

VIII.
Lief, dat ik heffen kon Uw sneeuwen Ziel
hoog in den glans van Gods oneindigheid !
zoo, dat der mensehen schaarle kleente viel
diep onder onze voeten, onder 't wij d
g ekoepel van der blauwe sferen Dom,
waar God is eindloos, de eindeloosheid God!
dat ik met ITw sereene Ziel doorklor
de heilge hemel-harnlonieen, tot
de laatste schim van menschenheugenis
zijn krone-gekrarnpte vingren van ons kleed
lief glippen, en naar 't land waar leugen is
en vooze zinnenvreugd, omneder gleed.
Als lichte atoren in de Ziel des Lichts,
hoog boven weten of gedenken van
den donkren doem des menschlijken gerichts,
— die nooit 't van God gerechte rechten kan -als vogelen naar 't ongeweten Heil
der Loutering de witte wieken slaan,
en zonder wit naar rnenschen-bang verwijl
in Gods oneindigheden op to g aan .. .
0. E.XIII`'

1`4

TWEEDS ZANG.
DE VALLEIEN DES DOODS.

Stem.
lEen ziel is dolend uitgegaan;
zij heeft het hoogste Licht gezocht ;
zij heeft een gouden Lied verstaan,
en eenen stond van Neil gekocht
voor veler tranen kostbren prijs.
Maar Coen in drukkend luchtegrij s
de schoone Licht-schakeering stierf,
en zij in menschen-donkre sfeer
den troost van Liefdes heemlen dierf,
dreef hour begeer haar droef om-neer
naar Doods getrouwen wederkeer.

Rei.
Een bloem is aan den koelen gron d
in Witte h eerlij kheid ontbloeid ;
o kracht, die al vertrouwen schond,
die schooner krachten heeft geboeid .. .
Het fel-wit vuur heeft zwart geschroeid
wat weer dan menschlij k stond volgroeid.
Een blanke stem heeft Heil gevraagd ;
een ziel is dolend uitgegaan,
maar als een hij gend wild gej aagd,
moet zij inslaan der smarten paeu,
der droeve liedren donkre baan.

VIA !)OLOROSA.

L
Eery stille stem zal spreken van mijn Leed;
dat is een smart1jk snoer, van rijm geheelit
aan rijm, van zang aan zang, dat Liefde breed
heeft om dit fel-gewonde hart gelegd.
Tk weiischte wel, dat lijk een Witte schijn
van troostend maangeglans dit eenzaam Lied
aan wie veel leed, ten zegening moeht zijn;
een troost van trouw, waar 't liefste here verliet.
Maar 't land, waardoor mijn droomende wren gaan,
is dnister, en van donkre klachten droef;
zód ledig van begrip en wèl-verstaan,
z66 arm aan troost, en rnenschelijk behoef,
dat ik niet weet of 1k den sombren gang
der zangen kan voibrengen, of dit hart,
zó( moede, en zoo versiagen, en zóó bang,
niet der vergeteiheid verlokkend zwart
zal kiezen boven jammer en geschrei; -o Gij, Wier zachte lack mijn dagen heeft
beglansd, Uwe gedachtnis blijv' nabij
de wan hoop, die mijn somberst lied omzweeft.

II.
Als dorre handers naar de leege Iucht
reikend gestrekt, hangers al stil de doodgebloede winterbiaren; geen gerucht
gaat door de kiamme takken, dan wat rood
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schemerend zonlicht, als een stem van Smart.
Lijk een dood wonder waart de Winter om,
en alles volgt hem; kleuren gaan in zwart
sterven to niet, geluiden worden stom.
Zoo dolen late schimmen van mijn Heil
nog dralend om ; geen schemerende traan
zal ze beschreien in een korte wij 1
van mild geween, want alles is gedaan.
Zooals op d' eersten wintermorgen wel
de rij p dekt al de bloemen ; zwart en zwaar
hangen de blaren neer, doordat een felvriezende nacht al 't levee van het jaar
heeft uitgebluscht; nu is de Zomer peen;
zoo zijn de vreugden in een korten tijd
ik alleen
van wilden rouw gestorven ;
leef voort in Leed-nachts bange ledigheid.

III.
Hoort naar een Droom van Droefenis en Dood :
ik zie mijn afgestorven lijf gestrekt
roerloos van Doods-bevriezing, in een groot,
somber vertrek, waar vage heugnis wekt
mysterien van Sterven; gele schijn
van dansend kaarsenvuur giet klein getril
van vlammen in de rust; de venstren zij n
alle geloken, en de klok is stil.
Het goud-omgulde hoofd gebogen, zit
mijnn Lief gedoken bij mijn zwij Bend lij f ;
Naar lippen prevelen ; zij schreit en bidt ;
maar plotseling komt murmelend gekijf

VIA [)(^ LOROSA.

van vij andlij ke stemmen in 't vertrek,
lastrend den Doode met verholen woord
van nij d en bitternis ; het witte dek
blij ft onbewogen, wij 1 geen doode hoort.
Het stemgebruis gaat luider op, en rukt
de Brij ze rust aan stuk, maar goud en wit
het hoofd gebogen, zit mijn Lief gebukt
bij mijn gestorven lij f ; zij schreit en bidt.

Iv.
Mijn ongestaege zinnen hebben mij
wissling van li j den en genucht gespeld ;
met zachte en luide stemmen hebben zij
al weer verwachtern aan de ziel ontweld,
al maar verlangen, dat in duister land
droef-dolend omgaat, maar vereenzaamd keert,
en dan de zielewoning steekt in brand
van wondered zelf-berouw, dat smart vermeert.
Nu zie ik 't Leven of ik eenzaam ben
op hoogen berg,
beneden is een stad;
dat is de verre wereld, die ik ken
van lang geleden, toen ik vloekte en bad,
en minde en haatte als zij; dat is nu peen.
Ik zie wel diep-beneden vreemd gewoel
van klein-veraffe wezens, en gesteen
van stemr en stij gt nit schezneren d gej oel,
maar 't blijft in verre dalen diep omlaag.
Neevlen der smart omslaan mijn hoog gebied,
en waar ik weenend om ontferming vraag,
troost m j alleen de weerklank van mijn Lied.
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Uitvaart.
Dit is de droefste nacht van al mijn droeve nachten,
het aller-droefste Lied van al mijn droef g e zang ;
dit is de zwaarste klacht van al mijn zware klachten,
de bangste dooden-droom van al mijn droomen-bang.
Waar schemerende glans van kwij nend witte stralen
dooft in den vochten damp van 't nacht-omhuifde wou d,
zie ik de wolken van den hemel nederdalen,
zwarte gestalten, zwaar van nevel-kleed Omgrauw d.
Zij heffen hoog de Baar, waarop mijn dood Beminnen
in bleeke, blanke schoonheid roerloos ligt gestrekt ;
zij treden, zwart van roues, het zwij geed herfstwoud binnen,
waar 't klagen van den wind de Witte geesten wekt.
En al de schimmen, die het sluimrend wood bewonen,
treden geruchtloos mede, en al-door naadren weer;
de boomen zenden 't goud van hun vergane kronen;
het late jaar sprenkt dauw-bedoken bloemen neer.
Daemonen delven traag-gestaeg de diepe groeve ;
meir-meisjes laten zacht mijn doode Liefde omiaag ;
de boomen strekken stil hun armen op, en droeve
gaat in de nevels om der winden zacht geklaag.

VI.
Laat mij nu sterven Heer, het is genoeg.
Zie, ik ben als een stuk-geslagen wrak,
dat hulploos drijft op gramme golven; vroeg
ik ooit to sterven, eer uw noodlot brak

ViA POLOROSA.

mijn blijde wenschen en mijn hoogein trots,
mijn liefde en haat, en alles wat ik had? -Eens was mijn hoog vertrouwen als een rots
van onverwrikt graniet, een witte stad
van niet to schenden schoon ;
maar een voor een,
met bloedend hart, en trouwe handen, droeg
ik al mijn droomen voor Uw offersteen ; , .. .
last mij nu sterven Heer, het is genoeg.
Want ik heb niets nicer dan dit doods-droef Zelf,
geboren tot ellende, om glorieloos
den Dood to kussen, onder 't laag gewelf
der wereld-zonden ; — ach, dit arm en broos,
Bens zoo verheerlij kt menschbestaan, ... , hoe lang
moet ik nog dragen, wat gelaten droeg
mijn ziel, met niets dan 't ruischen van mijn tang?
Laat mij nu sterven Heer, het is g enoeg ... .

V
Maar waar de moe-gepijnde zwerver smeekt
zijn matten wrok to dooven, en het wrang
gepeinzen zij ner ziel, dat al-door leekt
nit diep-geslagen wonders, — in zij n zang
als bittre droppen in albasten vacs
gevat — voor altijd in de groote rust
des Doods to vagen, wijst de Vader 't dwaas,
want menschelijk vermeten af; — Hem lust
volstandige vervulling van den plicht
der kinderen ; 't volbrengen van den tocht
door de vallei der Smart; -- zal eenmaal 't Licht
rijzen voor wie gestaeg het Eeuwge zocht ?.. .
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Laag zinkt de naeht, en 't ongesproken Leed
van heel een wereld drukt als looden last
op mijne ziel, een gramme zee van wreedwondende woorden, die nog al-door vast.
Al de Geleiders, die mij eenmaal trouw
beloofden, vloden toen de dag verglee ;
zij sluimeren, en mi j, gebukt in roues,
beiden de Smarten van Gethsemane .. .

DERDE ZANG.
HERRIJZENIS.

Stem.

Uit zijn stervens-moe gepeinzen, waar hem droom en traan
[verliet,
heeft liij traag het hoofd geheven naar een nooit-gekend
[verschiet.
zwervend op de bloeyende aarde, lij k een schaamle vreem.[deling,
heeft der stilte stem gesproken van een eeuwige zegening.
Tegenstem.

Roerloos knielend aan de drool; -geschroeide bronnen van
[zijn troost,
heeft met mild gestreel een zachte wind zijn brandend
[hoofd gekoosd ;
en een koeler adem zwelgend in zijn hij gend-heete borst,
hoorde hij de schalmen vallen, die zijn trouw to brekern
[dorst.
Rei.

Diep in deemoed neergebogen heeft hij 't wondre woord
[verstaan:
wat voor eeuwig zal verrijzen, moet in smarten onder-gaan ;
aan zijn dankbre ziel ontstegen, stuwt met onweerstaanbren
[drang,
boven ingestorte puinen, 't g olven van herboren tang.
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I.
Schoon is der gouden golven weeke weI,
die Liefde stuwt met niet to stuiten kracht
door de ziel; hoar, een gulden offerschel
schalt door de biddende gedachten-wacht.
Schoon is der harten wonder saam-gestel
Van Liefdes roerselen ; woorden gaan zacht
van ziel tot ziel, een teeder tooverspel
van blank-wit licht in wan-begrepen nacht.
Bleeke handen vinden elkaar in druk
van teederheid ; waar nevels 't uitzicht smalden
openen zich verschieten van een wij d
zon-overgoten land, jubelend breidt
de ziel daarheen de luchte wieken ; al de
dagen zijn rijpe vruchten van geluk.

II.
Zoo scheen mij n leven een groot-gouden dag
van blij den zomer die niet einden kon ;
maar toen ik al mij n bloemen bloeyen zag
in mateloozen lust, droogde de bran
wij d geklag
die Naar ten lev en strekte ;
ging in mij n landen om ; o felle zon
van gloei-wit Leed ! o nacht, waar zich de lack
met radelooze tranen in bezon !
Maar uit des Lij dens fel-verterend vuur
rees, als een zon nit vlammend morgenrood,
een hooger Heil, toen 't eenzaam smarten-uur

YIA DOLOROSA.

vervuld wend, en de Dood voor 't eeuwge vlood.
Want in der smarten fel-voistreden floods-strijd
bevestigt zich der zielen strijdbre grootheid.

IT'.
Nu weifelt mijn ontboeide Wezen niet,
of diepe schoonheid ligt in leed verholen;
een gouden zielezaad, in elk verdriet
als in een diep-gedolven voor verscholen.
Door grijzer mister lijdens-bleek verschiet
komt dit heil tot de droeve zielen dolen.
Dwaalt geen verborgen vreugde in 't droefste lied? —
o tooverrnacht van weenende violen!
Maar wie dit hoog en heerlijk veil verstaan,
moet zonder rust zijn sombren plicht voibrengen;
der feiste smarten bloed-gedorend pad
voistandig volgen, - inoet zijn schoonsten schat,
zijn liefsten droom als smetloos offer plengen,
en arm en eenzaam tot den Vader gaan.

IV.
Véél wil ik lijden, om vél to verstaari,
want Wijsheid wordt nit lijdens-wee geboren;
slechts wie op garde 't paradijs verloren,
kunnen tot schooner Schoon als peigrim gaan.
Door smarten zijn tot zegerling verkoren
wie op de wrakken van hun kranken waaii
- spijt der verwoede golven grimmig slaan de valsche goden hebben afgezworen.
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Zoo Wendt het onverzetbre lotsbeschik
den moeden mensch tot blij der lij dens-keer ;
een Witte vree schijnt door den glans van bloed.
Wonderlijk breidt een schooner ziels-beheer
de breede, Witte wieken over felgloeyende vuur-cirkels .. , o, God is goed ... .

V.
Van Witten weemoed ligt het land omgleden,
waarboven hoog de azuren avond blauwt ;
de kimmen schemeren van zilvren vrede ;
in zwarten vij ver-Spiegel kaatst het g oud
van tintelende starren, diep-beneden.
Gesloten kelken, glanzig-overdauwd,
neigen met wuivend lenteloover mede ;
&n bede is 't Al, aan de al-Ziel toe-vertrouwd .... .
Nu zal de fulpen vrede van den nacht
met sluimering de moede zielen dekken.
Een stille zwerver waakt; een late traan
wil in zijn ziel vergane smarten wekken ;
een laatste bloem aan Liefdes graf gebracht
o God... o rust... ik heb uw stern verstaan.... .

VI.
Zoo eindloos-diep als klare kinderoogen,
starend naar 't oud verhaal nit Moeders mond,
wijken de scheemrig-zilverblauwe Bogen,
waar star bij star zij n gouden pad hervond.

VIA DoLOROSA.

Zwijgeii gaat om, en spreidt een rust in 't rond,
die geen geruchten to vertolken pogen;
aan d' einder, waar het licht Naar glansen woad
nit neevien, gaat een bleeke viam ten hooge.
De schemer heeft de saamgevloeide kleuren
verstild in een tot nacht verdroomde tint;
de zoele zwoelte zwelt van zoete geureui,
en ver in 't nacht-omhnifde bosch begint,
als daalde een zilvren tranen-val, to treuren
de eenzanie vogel, die de nacht bemint.

VII.
Zooals de vreugde van een kind, dat Lang
op blanke sponde heeft den dag verwacht
die 't bloernengeur en zoeten vogeizang
zal breng en, als de ZO11 z66 gonden lacht
dat zij weer kracht kan rooden op zij n Wang,
- zóó, als de blijheid van het kind, dat nacht
op nacht schreide om der dagen tragen gang,
tot eindlijk 't Wordt in 't koestrend licht gebracht,
zóó heb 1k, toen mijn stervens-kranke ziel
haar bleeke weeën stiff had nit-geschreid,
in nienwen dag een nienW geluk gevonden,
toen bloesem-blank geluid omneder viel,
de hemel vol werd van Gods heerlijkheid,
en elke stonde een schat, van God gezonden.
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VIII.
o Vader, onze Vader, Gij, die zijt
in Vredes hemelen, ITw groote naam
zij ons al-door geheiligd ; Uw gewij d
rijk kome ons toe; Uw woord neige tezaam
naar Uwen wil ons tot al kwaad bekwaam,
onwillig hart, in hooger heerlij kheid
als in der lage sferen klein beraam
van levensdrang naar Doods getrouwen tijd ;
geef ons op deemoeds zachte vraag ons brood;
door Uw Gena vergeef ons onze schulden,
gelij k wij -zelf vergeven ; breek de macht
der donkere demonen, die net groot
gerucht van kwaad dit duistre land vervulden ;
want U is Koninkrij k, en Heil, en Kracht.

Coda.
Stem.
Krachtig als koperen klokkengeluiden,
golvend gerucht in de ledige lucht,
teer als een ave van hemelsche bruiden,
waar nog de weemoed der wereld in zucht,
teeder, maar sterker dan moordende koorden,
bindende machten van wereldsch geweld,
zij n de gestalten nit lichtend e oorden,
menschen door de al-Macht tot Leiders gesteld.

VIA DOJOROSA.

Tegenstem.
De eeuwen verrijzen als reuzige rotsen,
zwijgend van dreigeiid mysterie vervuld;
machten, de duister-betrachtende, trotsen
't heiligste, in waden van waarheid verhuld.
Maar hoe der Logen bedroevend vermogen
't zwevend op-strevende Leven beklemm',
hoog uit de nevel-verhevelde bogen
daalt naar de wereld een goudene stem.

Rei.
Schoonheid, o me uit de diepten der aarde
heft naar TJw hoogten 't verbjsterd gelaat;
Schoonheid, o Wien van 11w hemel-ontklaarde
schijuing een schirn langs het aangezicht gaat,
weet boven wissling van aardsche getijden
heilig en heerhjk zijn opperste goed;
vagen zijn dagen als klagende vragen,
schrijde de Dood als een schrik voor zijn voet.

Gij, die der Dichtereil blanke Gedachten
voert nit de zielen terug naar omhoog;
Gij, die na nachten van duister verwachten
heerlijkheid puurt nit het bijtendste bog;
Gij, voor geen lagere geesten verwerfiijk,
wenkt, wie al menschlijke banden ontbindt;
hem wilt Gij rijzen als eeuwig-onsterflijk
Licht, dat geen Duister, geen Stervensnacht blindt!
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De begrootingsdebatten. -- Minister Heemskerk. — De reorganisatie van het leger.
Toen Disraeli in het Britsche Lagerhuis den 25sten Februari
1867 het ontwerp van zijn kieswet verdedigde, zeide hij, sprekende
van de Whigs, die in '32 de eerste Reformbill hadden weten door
to zetten, ondanks den langdurigen tegenstand van het Hoogerhuis :
„The men who devised and carried the Reform Act of 1832 were
statesmen, and their names will live in history. They encountered
a great emergency, and they proved themselves equal to the occasion."
Met die paar woorden drukte Disraeli de voorwaarde uit, waaraan ieder die zich aan het staatsroer zet allereerst heeft to voldoen :
opgewassen to zijn tegen de moeielijkheden van het oogenblik, het
doel weten to bereiken óók en juist wanneer de hindernissen vele
zijn en groot.
Het is niet de eenige voorwaarde. Ook door het doel zelf dat
hij zich stelt teekent zich de staatsman. Met de hoogte ervan rijst
ook zijn figuur — mits ieder van zijn schreden een stap reader
erheen is. Zonder dat is hij als staatsman geoordeeld : hij hoort
dan bij de groote staatsrechtphilosophen of staatsrechtgeleerden.
De politiek is nu eenmaal het wils-levee, de vorm van activiteit
van den staat. Dat to beheerschen en to leiden, ervoor to zijn
wat de categorische imperatief voor den mensch is, dat is de taak
van den staatsman.
Er zijn er velen die gedacht hebben, nu vier, vijf jaar geleden,
dat Minister Heemskerk de eerste werkelijke rechtsche staatsman
zou blijken. Hij scheen er de eigenschappen voor to bezitten : zijn
naam, het midden waaruit hij kwam, zijn vlugge geest, zijn gemakkelijkheid van omgang -en zijn tact, zijn juridische vorming,
voltooid en met het dagelijksch leven, met handels- en industriewereld in aanraking gebracht door een jarenlange Amsterdamsche
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advocaten praktijk, zijn ervaring van het bestuur der hoofdstad,
zelve een kleine staat, zijn behoefte aan het breeder bezien van de
wereld — waarom anders zou h ?J zich tot het Calvinisme gewend
hebben ? —, dat alles scheen het recht to geven groote verwachtingen van zijn premiersehap to koesteren.
Door bijzondere omstandigheden heeft hij reeds langer het
bewind kunnen voeren dan ooit aan eenig ander Nederlandsch
ministerie — het derde kabinet-Heemskerk Azn, uitgezonderd — de
gelegenheid werd gegeven. En welk een ruime keuze van doeleinden had hij niet! Onze Grondwet roept om herziening. Eindelijk
zou de liberaal-revolutionnaire bouw van onzen staat vervangen
kunnen worden door wat een Lohman en een Kuyper ervoor in
de plaats wilden stellen, eindelijk zou nu aan het politieke individualisme van ons tegenwoordig kiesrecht een Bind kunnen worden
gemaakt en de tij d van den organ ischen staat aanbreken. Of wel,
ars hem dat meer toelachte : toonden niet de liberalen bij hun
arbeidswetgevi rig doemwaardige onverschilligheid voor de menschelijke persoonlijkheid, voor de vrijheid in eigen sfeer, zij, die de vrijheid preekten maar den dwang brachten ? Laat Dr. Kuyper getuigen
in ,,Ons Program" of Jhr. de Savornin Lohman in ,,Gezag en Vrijheid" ! Stond het minister iHleemskerk misschien meer aan de
vernieuwing to brei.igen die ons onderwijs zoozeer behoeft? In den
card van bet Lager Onderwijs, dat meer karaktervormend behoort
to worden en meer het middel om ons yolk tot eene natie op to
voeden. In ons Middelbaar Onderwijs, dat wat minder kennen,.
vat meer kunnen en weten zou moeten geven. Of trok het hem
meer aan, ten slotte, een vernauwing to beproeven van de politieke
scheur in ons yolk, door rechts en links to samen to zetten aan
zooveel vat er to doers ligt en gezamenlijk gedaan kan worden:
de herziening van ons burgerlijk recht en onze procedure, de invoering van de administratieve rechtspraak, de verbetering van do
gemeente-financien ?
Men zal in de Begrootingsdebatten tevergeefs het antwoord
zoeken op de vraag, welk d oel minister Heemskerk zich bij de
vorming van zijn Kabinet heeft gesteld. Op de niet minder belangrijke vraag Welk deel van het voorgestelde hij heeft kunnen
verwezenlijken, kwam daarentegen het antwoord van haast alle
zijden — en duidelijk genoeg. De heer Middelberg, voorzitter van
de anti-revolutionnaire Kamerclub, zei bet met licht verwijt : het
Ministerie had zich vergist met het oogenblik van indiening zijner
wetsontwerpen. De heer Nolens ook moest erkennen niet geheel
0. E. X III 2
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tevreden to kunnen zijn; er bleef nog veel to doers, maar dat was
j uist een reden om de heeren in 1913 nog aan het bewind to
laten. Slechts de heer Lohman bleek een en al blijmoedige dankbaarheid : over het Kabinet in zijn geheel, over minister Talma,
over hunne activiteit en de richting daarvan, over de samenwerking
met de Kamer. Maar haast ieder woord van zijn rede kan weerlegd worden met een of ander door hem zelf in de afgeloopen
vier] arige periode uitgesproken oordeel, en het is dus met geringen
of zeer twijfelachtigen lof dat door de aan het Kabinet bevriende
meerderheid over de Ministrieele leiding en de resultaten daarvan
werd gesproken.
Bij zulk een stemming rechts viel het de linkerzijde gemakke]ijk
weinig anders dan smalend en of keurend to spreken over het
rechtsche beleid, van Kabinet en ineerderheid, in de nu spoedig
teneinde loopende Regeeringsperiode. De beer Rink begon : ,,Wanneer wij aan het eind van deze parlementaire periode zullen gekomen zijn, dan zal dit Ministerie ongeveer vijf en een half jaar
zitting hebben gehad. Dit is langer dan sinds het jaar 1848 ooit
aan eenig Ministerie beschoren was. Het derde Ministerie-Heemskerk Sr. heeft achter de groene tafel gezeten van 23 April 1883
tot 21 April 1888, dat is bijna 5 jaar, maar overschreden is de
termijn van 5 jaren nimmer.
Ook in een ander opzicht heeft dit Ministerie een record geslagen. Nooit is het, zoover ik mij herinneren kan, voorgekomen,
dat eenig Ministerie kon steunen op een zoo groote meerderheid
in de beide takken van de Volksvertegenwoordiging : 18 stemmen
meerderheid in de Tweede Kamer en to gelijker tijd '14 stemmen
meerderheid in de Eerste Kamer. Het is inderdaad om van to
watertanden.
Ik zal dan zeker ook wel geen tegenspraak ondervinden,
wanneer ik beweer, dat dit Kabinet onder buitengewoon gunstige
omstandigheden heeft verkeerd, dat aan dit Ministerie buitengemeen gunstige kansen zijn geboden om zijn politiek programma
tot uitvoering to brengen.
En Loch, gaan wij na wat er in dit tijdvak tot stand gekomen
is en voeg ik daarbij nog hetgeen onder gunstige omstandigheden
misschien in de nog restende maanden van deze periode tot stand
kan komen, dan kan het niet tegengesproken worden, dat van het
politiek programma van deze Regeering slechts een uiterst klein
gedeelte is verwezenlijkt geworden.
0, ik weet wel, de Regeering heeft bij Naar Memorie van
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Antwoord een merkwaardige lijst overgelegd, een lange lijst van
wetsontwerpen die door haar zijn ingediend en die tot stand zijn
gekomen. Inderdaad, de lijst is respectabel, wat Naar lengte betreft. Het „multa" is er op van toepassing. Zelfs de kruisbessenmeeldauw ontbreekt er niet op, ook niet de afwatering van het
Meppeler Diep, en de lijst had nog langer gemaakt kunnen worden:
er zijn heel veel naturalisatieontwerpen aangenomen gedurende dit
parlementaire tij dperk.
Maar nu wil ik toch in ernst vragen of een bewijslevering
door middel van overlegging van een dergelijke lijst getuigt van
kracht. Naar mijn meening moet de kracht van een Regeering en
de kracht van een Regeeringsmeerderheid hiernaar afgemeten
worden, in hoever die Regeering en de haar steunende meerderheid
bij machte geweest zijn om hun politiek program to verwezenlijken,
om de staatkundige hervormingen tot stand to brengen die aangekondigd waren" 1).
Na den peer Rink Prof. Drucker, met een fel-rake rede : „Wat
heeft het welhaast vijfjarig bewind van dit Ministerie ons gebracht? In hoever is dat aan ons land en aan ons yolk ten goede
gekomen ? In hoever is ons nationaal gevoel van eenheid en saamgehooriglieid versterkt, ooze volkskracht verhoogd, de zin voor
ernst en waarheidsliefde aangekweekt, ons Staatswezen ontwikkeld ?
In hoever zijn belangrijke vraagstukken opgelost en voor toekomstige ontwikkeling de grondslagen gelegd ?
Ik zal trachten die vragen to beantwoorden met de soberheid,
die bij den ernst van dit onderwerp past, en mij trachten to
hoeden voor all y overdrijving. Volkomen objectiviteit is natuurlijk
voor iemand die zelf in de politiek staat niet to bereiken, al kan
.hij trachten zich daarop toe to leggen.
Dat de omstandigheden, waaronder dit Ministerie gewerkt
heeft, zoo buitengewoon gunstig waren als in langen tijd niet is
voorgekomen en waarschijnlijk niet weer zal voorkomen, is door
den vorigen geachten spreker uiteengezet en ik kan in dit opzicht
naar diens betoog verwijzen.
Ik zeide het reeds in het vorig jaar, deze 5 bewindsjaren
hadden kunnen worden een tijdperk van zoo vruchtbare Regeeringswerkzaamheid als tot dusver niet of nauwelijks in Nederland was
voorgekomen. Aan de groote verwachtingen evenwel, die gekoesterd
mochten worden, heeft de uitkomst niet beantwoord. Die uitkomst
is, dunkt mij, ook zelfs niet bevredigend to noemen. Eigenlijk zou
1) Handelingen 1912-1913, llldz. 1114.
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ik mij ontslagen kunnen achten van de taak om dat aan to toonen
de meerderheid en de Regeering Loch erkennen dat eigenlijk zelf.
Terwij 1 men in de uitingen van de meerderheid in het Voorloopig Verslag en van de Regeering in de Memo rie van Antwoord
zou verwachten toners van voldaanheid over hetgeen volbracht is
en van opgewektheid voor de toekomst, getemperd natuurlijk alleen
door de bescheidenheid die aan ernstige en geloovige manners past,
treft men daarentegen in die stukken niets anders aan dan matheid, zoowel van den karat van de voorstanders van het bewind in
het Voorloopig Verslag als in het betoog der Regeering.
Wie raadpleegt de bladzijden 10-17 van het Voorloopig Verslag — bijzonder merkwaardig en teekenend, omdat zij zijn gesteld
onder leiding van de drie voorzitters van de drie fractien rechts
-- vindt daarin van zelf bewustheid, van voldaanheid, van opgewektheid Been . spoor; veeleer voortdurend pogingen om to verklaren, to vergoelijken, to verontschuldigen, het ongunstig oordeel
van de tegenstanders ietwat to verzachten. Men vindt telkens in
dit gedeelte van het Verslag zinnetjes, zooals ik als type er een
aanhaal van bladz. 11:
,,De klacht over de schraalheid van den oogst op het gebied
der sociale wetgeving word overdreven geacht ."
Bescheidener kan het alhaast niet. Er wordt niet gezegd
de klacht is niet gegrond, maar de klacht werd ,,overdreven geacht." Het is niet alleen in dit zinnetje, het is bij elken nieuwen
aanhef op een ander punt weer precies hetzelfde. En niet anders
de Regeering in haar Memorie van Antwoord " 1).
De heer Roodhuyzen zei later bij de rede van den heer Rink
gedacht to hebben aan een curator in een faillissement — dat bij
totaal geniis aan actief weer onmiddellijk opgeheven zou moeten
worden. Wij zijn van den afgevaardigde voor Bridle, ook als hijy
gelijk ditmaal, een breeder opgezette en gematigde rede houdt,
sterk gekleurde beelden gewend. Pat zijn teekening van den toestand thans door niemand voor een caricatuur word gehouden, aan
de rechterzijde zelfs niemand ze met het gebruikelijke honende
lachj e beschouwde, bewij st meer dan iets anders in hoe zwakke
positie men zich daar voelt. Minister Heemskerk antwoordde met
een grap : „Van verschillende geachte leden dezer Vergadering, tot
de oppositie behoorende, hebben wij vernomen, dat dit nu het
oogenblik was om de balans op to makers, en die geachte afgevaardigden zetten zich daartoe.
1) Handelingen 1912-1913, Bldz. 1120.
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Mijnheer de Voorzitter ! Ik eerbiedig natuurlijk al die parlementaire gewoonten, maar zijn eigenlijk de leden der oppositie het
meest aangewezen om een balans op to makes, waarop men of
kan gaan ? Balansen moeten, geloof ik, onpartijdig worden opgemaakt, en welk koopman zal een balans laten opmaken door hem
die zijn Buis wil ten val brengen en zijn actief wil overnemen
zonder zijn sehulden to betalen ? Zoo geschiedt het immers met
een faillissement, waarbij de geachte afgevaardigde, de beer Roodhuyzen, onzen toestand, den geachten afgevaardigde uit Hoogezand
bescheidenlij k introduceerende als curator in een faillissement, heeft
vergeleken" 1).
Is het nog noodig aan to halen wat de heer Patijn zei, Coen
hij de houding van den Premier tegenover het vraagstuk der
gemeentefinancien in al haar zwakheid blootlegde : „Is wat de
Regeering in de Memorie van Antwoord opmerkt — zoo riep hij
uit — eigenlijk wel een standpunt dat de Regeering mag innemen ?
(+aat het aan dat de Regeering zegt : er bleek van zooveel
verseheidenheid van meening in de Commissie van Voorbereiding,
dat ik er de geheele zaak aan geef ? In wat meer parlementairen
vornl zegt de Minister toch in den grond dit : ik kan er werkelijk
niet achterkomen hoe de heeren het hebben wilden; ik kon de
bestelling niet afleveren, omdat ik niet begreep, wat men verlangde.
Lit is geen standpunt dat de Regeering mag innemen. In een
zaak als deze moet een Regeering, gehoord alle bezwaren die tegen
Naar voorstel zijn ingebracht en overwogen hebbende alle bedenkingen, als zij Naar prestige wil handhaven, komen met dat voorstel,
dat naar Naar eigen meening goed is en daarmede staan of vallen.
Van eery dergelijke leiding van de Regeeringstafel is bitter weinig
gebleken."
Laat ik nog even de fijne dolken toonen, waarmee de heer
de Beaufort het Kabinet en vooral zijn Premier wondde : „Wat in
het Regeeringsbeleid dat door dit Ministerie gevolgd is, bij mij
bezorgdheid heeft opgewekt en aanleiding geeft tot ernstige critiek,
is — de geachte afgevaardigde nit Groningen, de heer Drucker,
heeft liet in zijn uitnemende retie van verleden week ook reeds
gezegd ----- een zeker gebrek aan ernst, een zekere staatkundige
lichtvaardigheid. Het wil mij voorkomen, dat in plaats van door
rijpe overweging, deze Regeering zich maar al to dikwijls heeft
laten belnvloeden door invallende gedachten.''
I
llandeliugen 1912 - 1913, ldz. 1301,
2l Tiandelingen 1912---1913, Bldg. 1241.
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De heer de Beaufort wijst dan verder vooral op de roekelooze
wijze van doen met de voorstellen tot verbetering onzer kustverdediging, roekeloos vooral omdat al wat daarmede gebeurt tegelijk
ooze zeer teere internationale positie raakt, en herhaalt dan in
vragenden worm: „Is het dan wel zoo onjuist om ook ten opzichte
van dit wetsontwerp en van hetgeen daarbij is voorgevallen, to
denken aan den invloed van een invallende gedachte meer dan aan
rijp overleg en ernstige overweging ?" 1)
Minister Heemskerk antwoordde in een rede van vier uren.
In het tweede deel daarvan nam hij zinsnede voor zinsnede uit
het „concentratie-stuk", hield ze bij vinger en duim omhoog,
draaide ze met elegantie naar alle kanten, en bergde ze met een
buiging weer op. Het eind-stuk van zijn rede was een nieuw
regeeringsprogram, uit to voeren na 1913.... pourvu que Dieu lui
prete vie. Het geheele eerste gedeelte bedoelde to zijn eene verdediging tegen den aanvallenden „steun" van rechts en den zeer
gesteunden aanval van links.
Wat zou hij daarbij sterk hebben kunnen staan! De linkerzijde had tactisch hare posities zwakker gemaakt --- de bijdehante
Standaard-redacteur had het al voorzegd — door voor de debatten
den breeder opgezetten aanval van het eerste deel der concentratiecirculaire to publiceeren. Dan, niet velen van links voelen de
neiging en de behoefte zich anders dan tegen het practisch staatsbeleid van den tegenstander to richten ; de phraseologie der coalitie
heeft het verlan gen naar breeder strij d niet vermeerderd. Wa t
Verder of ligt dunkt hun gauw nevelig : de wijsgeer is hun niet
altijd welkom in den politieken kring.
Hoe sterk zou Minister Heemskerk dus hebben kunnen staan.
Als hij eens aan de linkerzijde haar kortzichtigheid had kunnen
verwijten, als hij had kunnen toonen hoe hoog en hoe ver weg zijn
doel was, de lij nen daarheen had kunnen trekkers en had kunnen
aanwijzen hoe al wat geen of slechts langzame voortgang scheen,
slechts zoo leek voor wie er vlak bij gingers staan, maar inderdaad een flinke stap vooruit was op de baan die hij zich had getrokken. Hoe sterk zou hij hebben kunnen staan als hij dat had
kunnen zeggen -- en gezegd had. En hoe zwak stood nu de
staatsman Heemskerk, nu hij het eenige zei wat hij niet had mogen
zeggen, omdat hij daarmede bijna alleen zich zelven veroordeelde :
dat het in onzen tijd zoo moeielijk is om wetten to makers en dat
1) Handeliugen 1912-1913, Bldz. 1217.

BII NENI,ANIISCH OVEnZICHT.

295

de oppositie zoo weinig loyaal aan het tot stand komen ervan had
medegewerkt.
Zoo moeielijk wetten to maken ? Verontschuldigt dat den
staatsman als hij naliet het to doers. „To prove himself equal
to the occasion" eischt Disraeli van hem. Viel het Bismarck gemakkelijk jarenlang zonder budget to regeeren ? Was het gemakkelijk om Zuid-Duitschland aan Pruisen's zijde to krijgen ?
Heeft Asquith — men moge over de richting van zijn beleid denken
zooals men wil — een gemakkelijke taak gehad ? Was zijn meerderheid homogeen en volgzaam ? Zijn oppositie in Lager- en
Hoogerhuis zwak en on-strijdlustig ? Waren zijn tegenstanders
hem onwaardig ? Men herinnere zich zijn strijd met het Hoogerhuis, en leze het drama nog Bens in Jones' Liberalism and the House
of Lords, vooral dat zeventiende Hoofdstuk : Principals in the
Drama. Tegenover hem Balfour, de leider van de Unionisten.
„If Mr. Asquith personified the efficiency, the practicality, and the
intellectual vigour of the middle classes, in Mr. Balfour was seen
the exquisite flower of aristocratic culture. By descent and by
interest he belonged to the landowning classes, but his sympathies
were intellectual, and he would be more at home in the company
of philosophers than in an assembly of country gentlemen. Elegant, fastidious, and refined, his personality exhaled a fragrance
that captivated even his political opponents. His gracious manners
had almost a feminine softness and charm. Beneath this polished
exterior and this flowing courtesy lay a will of iron and a high,
proud spirit.... While he disliked violent change and was sensitive to the glamour of the past, Mr. Balfour never played the
part of the laudator tempor'is act g. The present, with all its defects,
is in his judgment better than the past. He had unfaltering faith
in the future both of his country and of the British Empire....
Nowhere did Mr. Balfour's gifts shine with such splendour as in
the House of Commons. He has the melodious voice of his race,
and is able to speak on the spur of the moment on every conceivable topic.... For sheer intellectual enjoyment there is no
speaking in the House of Commons so agreeable to listen to as
Mr. Balfour's. None is so bold and skilful in attack; so dexterous
in defence; so suave in manner, and yet so piercing; so adroit in
retiring from an untenable position in a covering cloud of words.
Mr. Gladstone himself was not a greater master of every dialectical device.... A snore fascinating personality has never played a
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part in our political arena. Without distinction of party, the
House of Commons was, and is, proud of Mr. Balfour" 1).
Tegen zulk een tegenstander,° en al die achter hem stonden,
had Asquith to strij den. Maar hij was, zegt Jones, „in his mental
and moral equipment exactly suited to the great part he had to
play..... The aggression of which the peers had been guilty
deeply offended his respect for law and his reverence for the
Constitution. He saw in the rejection of the Budget a blow aimed
at the heart of the House of Commons, whose fame was as dear
to him as life; and in the general policy of the peers he detected
a subtle attempt to undermine the majectic fabric of our free institutions. To vindicate the supremacy of the House of Commons,
to preserve the hard-won liberties of England, to repel an audacious encroachment on the domain of representative government:
these were the objects which he set out to achieve 2). The great
task had an inspiriting effect upon him. A constitutional frigidity
yielded under the compelling influence of a strong and generous
emotion. His eloquence began to warm with feeling; his leadership became more authoritative. He inspired his followers with
devotion, and led them forth to battle with the air of a born commander.... Mr. Asquith is an effective platform orator, but his
eloquence, though sonorous, often leaves a popular audience cold.

He is an argumentative, not a declamatory speaker. He is at his
best in the House of Commons. The greatest Parliamentarian since
Gladstone, like Gladstone he loves the atmosphere and glories
in the traditions of that great assembly. If his oratory has
not Gladstone's fire and passion, neither has it Gladstone's
copiousness and diffuseness. Mr. Asquith is the greatest master
of concise statement that the House of Commons has ever
known. No man can compress more ideas into fewer words. The
style is finished, but never florid. A speech of Mr. Asquith with
its massive argument, smooth structure, and clear-cut phrasing,
suggests the cold perfection of chiselled marble —. a marble veined
and coloured here and there by a faint flush of emotion. His
oratory has gained perceptibly in richness since his accession to
the Premiership. He has been fortunate in that his leadership
synchronised with the dominance of a queston on which he feels
1) Harry Jones, Liberalism and the House of Lords. The story of
—181. Ik vertaalde niet, om
the veto battle 1882-1911. 1912. Bldz. 176-181.
kleur en lijn van het portret niet to verzwakken.
2)

Ik behoef er niet op to wijzen dat Jones eeu warm vereerder van

Asquitli en ziju politiek is!

SINNENL N1) 4CH OVFEZICHT.

297

deeply. and on which lie can speak with unmatched authority.
Instinctively he is a man of cautious mind and moderate temper;
— like many a man of this typically English disposition, slow
to anger, but once roused, implacable. On the House of Lords
question he was roused effectually. The rejection of the Budget,
completing the destructive work of the peers since 1906, convinced
him that there could be no peace in the commonwealth, no security
for British freedom, until the House of Lords had been subdued.
To bring about that subordination became now the supreme object
of his political ambition. Animated and sustained by this high
purpose, tenacious, inflexible, unperturbed, he led the hosts of
Liberalism against the last stronghold of feudalism in much the
same spirit that Cromwell led his Ironsides against the despotism
of the Stuarts. The popular victory owes more to Mr. Asquith
than to any other man" 1}.
Stel nu naast hem Minister Heemkerk. Om zijn Kabinet, hobbelend en slingerend, dus willend en zoo doend, nu eens trekkend
dan weer getrokken, to verdedigen, beroept hij zich op de moeilijkheid om in ooze dagen wetten to maken ! En op de weinig loyale
medewerking van de oppositie !
Het is allerminst zeker dat deze laatste beschuldiging juist is.
Van sociaal-democratische zij de is een paar maal formeele obstructie
gevoerd, maar rnede door het toedoen van de linkerzijde kwam
daaraan spoedig een einde. Ook heeft men eenige keeren Kamerleden van links zien heengaan, als daardoor bereikt kon worden
dat het quotum voor een stemming niet aanwezig was en de vergadering dus verdaagd moest worden. Het een en het ander is
afkeurenswaardig, maar kan op het tot stand koren van wetten
al van zeer geringen invloed geweest zijn. Blijft dan nog zekere,
mogelijk opzettelijke, breedsprakigheid van linkerzijde en sociaaldemocraten, bij het behandelen van eenige wetsontwerpen. Slechts
van eenige wetsontwerpen, want, de heeren Drucker en Roodhuyzen
wezen er bij de replieken op, bij menig wetsontwerp heeft ook de
linkerzijde zich beij verd om een goede en spoedige behandeling to
verzekereu ( men noemde de O^trooiwet, de Armenwet), terwijl
omgekeerd hij sommige ontwerpen -- Bakkerswet, Vogelwet —
vooral ook van rechts de bezwaren zeer breedvoerig werden toegelicht. Zoo in tusschen inderdaad bij Ziekte- en Radenwet, bij de
Invaliditeitswet, de oppositie meer woorden gebruikte dan zij zelf
wel noodig oordeelde — wat niet bewezen is en niet gemakkelijk
U rr . a. p., bldz. 17.-17;.
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is uit to makers —, mag de Minister, mag een sl aatsman, zich dan
daarop beroepen om to verklaren waarom ongedaan bleef wat to
does hij dringend noodig achte ? Zoo hij de door hem ingediende
wetsvoorstellen voor het land niet van zoo dringenden aard achtte,
dat bijzondere maatregelen tot afdoening ervan door hem en de
hem in het Parlement steunende partijen geoorloofd konden worden
geacht, heeft hij Been reden zich to beklagen. En indien dit wel
het geval was, indien hij en de meerderheid zich sterk en homogeen
voelden, indien zij de overtuiging hadden — gelijk zij voorgeven
to hebben — dat het geheele land smacht naar het tot stand komen
der ingediende wetsontwerpen, indien zij weten dat zij dat geheele
land of het overgroote deel ervan achter zich hebben, waarom dan
niet den moed gevonden zoodanige wijzigingen in het Reglement
van Orde to brengen of zoodanige procedure vast to stellen dat
gedaan werd wat zij van het hoogste belang achtten to doers?
Meende men daartoe het recht to missen? Dan miste de staatsman Heemskerk tegelijk het recht zich op de alsdan niet onrechtmatige houding van de oppositie to beroepen om zijn niet-slagen
to verklaren.
Ik roer hier een van de lastigste vraagstukken van de parlementaire procedure aan. Men weet dat het Moeder-parlement, het
Engelsche Lagerhuis, reeds zeer ver is gegaan in de beperking

van de rechten der minderheden. Sidney Low wijst erop dat de
Regeering ten alien tijde de discussies kan doers beeindigen door
de Kamer (dat is meestal de meerderheid) to doers verklaren dat
de verschillende phasen der behandeling van een wetsontwerp op
bepaalde, vastgestelde datums zullen afloopen. Meestal krijgt zulk
een „closure by compartments", ingediend onder den naam van den
„Leader of the House", ongeveer den volgenden vorm
„Mr. Balfour. — Drankwet. (Regeling van werkzaamheden).
De werkzaamheden in de Afdeelingen en in de Kamer betreffende
de Drankwet zullen afloopen, op de wijze hierna aangegeven, in
zes aangewezen dagen ... .
„Nadat dit besluit in werking is getreden, zal iedere dag,
waarop de Drankwet als eerste punt op de Agenda is gebracht,
worden beschouwd als een aangewezen dag in den zin van dit
besluit.
„ ... Na het nemen van dit besluit kan, op een dag dat eenige
werkzaamheid betreffende de Drankwet als eerste punt op de
Agenda staat, geen cootie van uitstel betreffende het ontwerp, noch
eenige motie tot verdaging der behandeling van een gedeelte daar-
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van, in behandeling worden genomen, tenzij die wordt voorgesteld.
door den Minister, met de verdediging van het ontwerp belast, en
zal onmiddellijk tot de sluiting der debatten over zulk eene cootie
worden overgegaan. Evenmin zal eenig ander voorstel worden in
behandeling genomen op de avondvergadering van een der aangewezen dagen of op den dag waarop de derde lezing van het ontwerp als eerste punt op de Agenda staat."
,, Dit is — voegt Low hieraan toe — no gg een betrekkelijk
gematigd voorbeeld. De discussie wordt afgesneden maar niet
geheel gesmoord. Een meer drastische vorm van een „closure by
compartments" hebben wij gehad bij de tweede Home Rule wet.
Hoe weinig werkelijke controle de leden van het Lagerhuis, zoowel
van de regeeringspartij als van de oppositie, over de wetsontwerpen,
door de Regeering voorgesteld, kunnen uitoefenen, bleek treffend
in de fitting van 1893, toen een maatregel van de meest wijde
strekking vol betwistbare gedeelten, van welke het onwaarschijnlijk
was dat de leden der meerderheid — om van de oppositie to
zwijgen — de bedoeling onder de oogen hadden gezien, werd aangenomen op verlangen van het Kabinet, op een oogenblik dat meer
dan twee derde van de bepalingen nauwelijks in de afdeelingen
waren besproken." 1)
Ik verdedig deze wijze van doen allerminst, en geloof dat zij
in ons land ook niet noodig is. Als de Ministers voor hun taak
berekend zijn, als zij krachtige leiding aan het parlement geven
en ei• in slagen op het j uiste oogenblik in goeden vorm gegoten
maatregelen voor to stellen, zal, meen ik, geen enkele oppositie
een zoodanige vermomde of openlijke obstructie durven voeren,
dat het tot stand brengen van de ministrieele voornemens ernstig
bemoeielij kt of onmogelij k wordt gemaakt. Eene oppositie die
anders handelde zou, vooralsnog, in ons land zich zelven trefen,
en iedere kans verspelen spoedig 's lands zaken aan hare handers
to zien toevertrouwd. Ik geloof dan ook dat, indien de linkerzijde
werkelijk erin geslaagd is de afdoening van belangrijke wetsontwerpen to vertragen, niet hare onverschilligheid voor 's lands
belang, maar de zwakte van de Regeering, Naar onvermogen om
vaste leiding to geven, op het juiste oogenblik het goede to doers,
daarvan de oorzaak zijn.
Minister Heemskerk heeft zich zelven, onbewust en zonder to
willen, geteekend met eene uitdrukking die hij gebruikte. Hij
tranhtte to verklaren — wij vinden voor niets gemakkelij ker verI) 'the t b overl3auce of England. 190V. Bld g . 72.
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klaringen dan voor ons niet-doen ! — waarom hij, de oud-wethouder
van Amsterdam, als geen ander bekend met het dringende van
het financie-vraagstuk voor de gemeenten, niet een zoo goed
mogelijke oplossing van de moeielijkheden had voorgedragen, en
eindigde die verklaring met de verzuchting : „toen ik voordat deswege in eenig Voorloopig Verslag een opmerking tot mij gericht
was, tot mijn secretaris-generaal, die deze materie steeds bewerkt
heeft, en het overleg met de commissie 'heeft bijgewoond, zeide :
wij moeten nu de zaak van de gemeentefinancien Bens gaan
resumeeren, antwoordde mij de klassiek ontwikkelde secretarisgeneraal: infandum, Minister, jubes renovare dolorem" 1).
Geen smart to hernieuwen -- dat zou minister Heemskerk als
waarschuwing voor bezoekers boven de deur van zijn Kabinet kunnen
laten plaatsen. Wellicht is het in den mood van een ambtenaar
het meest gelukkige devies — in dat van den staatsman is het
een zelfveroordeeling. Zooals dat ook de gemakkelijkheid is waarmede hij de, ook en vooral van rechts geuite, klacht beaamt, dat
zijn Kabinet nwak was in tijdrekenkunde. Heeft hij niet gevoeld
dat dit bijna het ergste verwijt is dat men kan richten tot hem
die to hundelen heeft, dat er maar eene manier is om de dingen
to doen, dat is ze op tijd to doers? Jammer dat dan zijn klassiek
gevormde secretaris-generaal hem niet herinnerd heeft aan Seneca's
eersten brief „De temporis usu", aan zijn waarschuwing dat wat
van onzen tijd verloopen is aan den dood behoort, en hen de
vermaning heeft gegeven : 0mnia, Minister, aliena sent; tempos
tantum nostrum est !

Slechts een is er geweest in let Kabinet-Heemskerk die zijn
tijd — en het was een korte tijd -- heeft weten to gebruiken :
Minister Colijn. Wat hij deed voor de verbetering van ooze weermacht to laude zal een mooie credit-post blijven in de rekening
van het Ministerie, waarvan hij nu sedert twee jaren deel uitmaakt.
Wat hij zich tot nu toe voorstelde to doers heeft hij gedaan ; met
het aannemen zij ner Begrooting-1913 in de Tweede Kamer —
de Eerste zal hem wel geen moeielijkheden in den weg leggen —
heeft hij nu ook een belangrijke reorganisatie van ons leger tot
stand gebracht.
Of hij den goeden weg is gegaan ? De vraag is voor den
technicus blijkbaar moeielijk, voor den leek bijna niet to beantwoorden. Er kwamen in de Kamer vooral twee stelsels tegenover
elkaar to staan : het stelsel- Colij n en het stelsel-Bosboom (verdub1) Handelingen 1912-1913, Bldz. 1301.
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beistelsel). 1k spreek hies van de Infanterie, waarover het voornarnelijk gaat. Dc strijd liep daarbij over de hoogere aanvoering.
Zal deze uitsluitend of bijna uitsluitend door beroeps-officieren geschieden, of gedee1te1j k aan verlofs-officieren (n iet-beroeps-militairen dus) worden opgedragen? Indien in oorlogstijd het aantal
hoogere en lagere eenheden, waaruit het leger bestaat, ongeveer
gelijk hlijft aan dat, waaruit het leger in vredestijd is samengesteld,
iedere eenheid alleen vat grooter van omvang is en dus meer
mansehappen telt, moet, dit ligt voor de hand, in vredestijd de
aanvoering reeds compleet aanwezig zijn, zal men dus, om ons
hiertoe to bepalen, reeds in vredestijd een even groot aantal beroeps-officieren, ook hoogere, moeten hebben als later in den oorlog
noodig zullen zijn. Wordt daarentegen in oorlogstijd het aantal
organisehe eenheden uitgebreid (verdubbeld, gelijk de heer Bosboom wil) dan kan men in vredestijd met een geringer aantal
officieren volstaan, maar moet dan bij het uitbreken van den oorlog
over zóóveel verlofs-officieren beschikken, dat men ook voor de
aisdan nieuw gevormde eenheden voldoende hoogere en lagere
aanvoering heeft.
Nu is, op het oogenblik, bet aantal verlofs-officieren zóó klein,
en daaronder zijn er zóó weinig die voor de hoogere aanvoering in
aanrnerking zouden kunnen komnen - de Minister sprak van niet
meer dan twee dat ook Kolonel Bosboom een vrij langen overgangstijd noodig oordeelt bij de invoering van zijn stelsel. Dit is
een ernstig bezwaar. Onze defensie krijgt behoefte aan vastheid,
aan het voorbij zijn van den tijd der proefnemingen. Buitendien, is
er eenige kans dat binnen afzienharen tijd de belangstelling voor
ooze landsverdediging zóó zal stijgen, dat een groot dccl van de
aanvoering nit bet militie-kader kan betrokken worden? Is er kans
op een voldoend aantal verlofs-officieren dat belangstelling genoeg
voor de militaire studies blijft houden, om zonder gevaar met de
hoogere aanvoering to worden belast? Het antwoord op die vragen is heel onzeker, en de proef met het verdubbeistelsel zou dus
een allerminst ongevaarlijke proef kunnen blij ken.
Toch stonden de verdedigers ervan niet zwak. Vooral door
onzen zeer korten diensttijd namelijk hebben in het stelsel-Colijn
de hoogere officieren in vredestijd onvoldoend mensehen-materiaal
voor kunne oefening. In hoeverre dit voor den geest in het leger,
de slagvaardigheid en ac,tiviteit daarvan een gevaar is, dat is vooral een psychologisch probleem. Reeds bet geheel afgesloten zijn en
op zieb zeif staan van een heroep Ieidt tot versteening. Wanneer
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nu in zulk een kring, gelij k bij de hoogere officieren in vredestij d,
de to volbrengen taak onvoldoende is en den mensch niet geheel
in beslag neemt, ontstaat licht zucht tot paperassen-aanbidding,
vereering van futiliteiten en vormen, geringschatting en opzijdringen van den niet geheel daarin opgaanden mededinger, Kier
den militie-officier. Hoeveel kwaad zulk een corps kan doers, hoe
het alle evolutie kan tegenhouden, hoe het een leger kan doen
verkommeren en verschrompelen, en wat wel het meest ernstige
gevaar is, leger en yolk van elkaar vervreemden, dat hebben wij
in de afgeloopen jaren reeds eenigszins kunnen begrijpen, zullen
het misschien tot ooze schade nog meer moeten ervaren.
Ik meen dat dit vooral de zwakke zijde van het stelsel-Colijn
is. Toch geloof ik dat de Kamer goed deed met zijne reorganisatie
niet of to wijzen. Er schijnt geen twijfel weer aan to zijn — ook
deze Minister herhaalde het nog eens — dat thans onze mobilisatie
onvoldoende verzekerd is, een onmiddellijk defeiisief, zoo noodig
zelfs agressief optreden bij schending onzer neutraliteit niet is gewaarborgd. Hoe belangrijk nu ook de toekomst van ooze landsverdediging is — haar heden is van nog grooter waarde, altijd, en
zeker in de tijden die wij thans beleven. Voor den nieuwen groei
van onze weermacht hebben wij pas de eerste stekken gestoken
in de uitbreiding van het contingent, het op den achtergrond komen

van de loting, de lichamelijke voor-oefening, het verlofsofficiereninstituut —; misschien bevordert Minister Col Un's legerorganisatie
den wasdom van dat jonge pout onvoldoende, misschien schiet alles
vlug en welig genoeg omhoog om de vrees overbodig to makers
dat men het licht en lucht zal kunnen ontnemen. Hoe dat ook zij,
wij moeten nu, en nu in de eerste plaats, gereed zijn om ons to
weren als ons volksbestaan en ooze zelfstandigheid in gevaar
komen. Zoo bet soms geoorloofd kan zijn, dikwijls zelfs wijs beleid
toont, het heden aan de toekomst to offerers, nog nimmer verdedigde
iemand zulk een doers waar bet „te zijn of niet to zijn" gold.
Bij de verschillen omtrent de beste wijze van ooze landsverdediging to organiseeren begint de politiek hoe langer hoe minder
de werkel ij ke scheidingslij n to trekken. Aan de zij de van den
Minister stonden de vrije liberalen van Karnebeek en Tydeman, en,
in zekeren zin, ook de Ilnie-liberaal Eland; tegenover hem de Antirevolutionnair Duymaer van Twist, de I7nie-liberaal Verhey, de
vrijzinnig-democraat Marchant en vooral, de man die het militaire
gedeelte van het vrij-liberale beginselprogram heeft toegelicht, die
zeker voor een warm vriend van ooze defensie kan gelden, de vrije
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liberaal Bosboom. Het is jammer dat de eind-stemming over de
Oorlogsbegrooting den schijn van een politiek votum kreeg, doordat, behalve de heer de Jongh (Rotterdam) alle Unie-liberalen en
vrijzinnig-democraten hun stem tegen die begrooting uitbrachten.
Misschien kan voor de Unie-liberalen als verzachtende ornstandigheid
gepleit worden dat hun Ministerie-de Meester een felle en lang
niet altij d gemotiveerde bestrij ding van de rechterzij de in zijn
defensie-plannen heeft ondervonden, dat er dus veel oud zeer zit
en er misschien zelfs niet overal roof zetting was! Toch, Minister
Colijn had Deter verdiend. Ik geloof dat wel de geheele Kamer
— de sociaal-democraten uitgezonderd natuurlijk --- overtuigd is
dat, moge zijn leger-organisatie misschien gevaren Bergen, die gevaren er niet zijn zoolang hij aan het hoofd van onze defensie staat.
Dat had men misschien met to stemmen voor zijne Begrooting
kunnen uitdrukken. Laat hij en het land gelooven, dat mogelijk
menigeen het ongaarme heeft nagelaten.
F. J. W. DRION.

B U ITEN LAND.
Sedert nu meer dan een jaar een grand ministere onder leiding
van Raymond Poincare Frankrij k regeert, scheen gezag en orde na
herhaalde schokken zich to herstellen, veel van het door wanbestuur
ontredderde — met name de landsverdediging — gereorganiseerd to
worden, het land zijn aanzien onder de mogendheden to hernemen.
Dit is vooral in de laatste maanden bij de verwikkelingen in den Balkan
gebleken. Een kleine politiek, blij vende binnen de grenzen der
twee groepen : de Triple entente en den [)riebond, zou zonder twijfel
tot botsingen hebben geleid. De grootere opvatting van staatslieden,
die Europa niet in vuur en vlam wilden zetten om den Balkan,
en wisten door to zetten dat allian tie en entente niet op den Balkan
betrekking hadden, heeft gezegevierd ; niet het minst door den
invloed van den Fransehen premier. Zijn niet alle wolken verdwenen,
het schijnt Loch wel, dat Duitschland zijn bondgenoot overtuigd,
Frankrijk en Engeland het hun bevriende Rusland tot rust hebben
weten to maven, en dat de Europeesche oorlog op 't oogenblik
is vermeden.
Geen wonder dat in de publieke opinie Poincare de aangewezen
man was voor het presidentschap der Republiek, waarin juist 17
Januari moest voorzien worden. Toch was hij niet de eerste, tot
wien men zich wendde bij het zoeken van een candidaat. Volgens
een, ook bij de vorming van een nieuw ministerie reeds jaren gevestigde gewoonte, richtte men zich 't eerst tot Leon Bourgeois, die
alle republikeinsehe stemmen op zich zou kunnen vereenigen, en
ook onder de diplomates van Europa een goeden naam heeft. Dit
min of meer obligate gebaar had echter geen uitwerking : ook
nu trok Bourgeois zich om gezondheidsredenen terug.
Bleef over Poincare, en naast hem zijn vriend en geestverwant,
de niet minder bekwame en geachte Ribot. Pat naast Ribot de
huidige president-minister Loch een candidatuur aanvaardde, lag
misschien in persoonlijke redenen, misschien in de grootere kansen,
die bij zichzelf toekende. In elk geval stelde Frankrij k nu twee
mannen van beteekenis op den voorgrond voor het hoogste staatsambt. Het werd waarlijk wel tijd, dat na de drie laatste septennaten
van zoo onbeduidende manners als Faure, Loubet en Faillieres, na de
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opvolging van minder dan onbeduidende, van bepaald verachtelij ke
ministeries als die van Monis en Caillaux, den „brasseur d'aflaires",
na de overheerschin€; van den staat door intrigues en knoeierijen
van de couloirs van 't parlement, weer een man, een figuur het
land naar buiten vertegenwoordigde en naar binnen leidde.
Maar hier school ook weer een gevaar. De door de populariteit
naar voren geschoven man, die wind in de zeilen heeft, de man
van karakter wekt democratischen nijd, hij is lastig en gevaarlijk.
Zal hij niet to veel regeeren? Te weinig constitutioneel wezen, d. i.
to weinig een nul zijn? ,,Het land moge hem wenschen, wij zijn
er ook nog", zoo moet in deze laatste dagen een der kleinzielige
politiciens gezegd hebben.
Menschen, die Poincare kennen, beweren, dat de vrees voor misbruik van macht zijnerzijds ijdel is. Hij zal een constitutioneel
president zijn. Meer vroeg men eenigszins beducht, wat van het
grand m inist^re door hem samengehouden zal blij ven. Zullen Bourgeois, Delcasse, Dupuy, alien oude premiers, zich voegen onder de
leiding van Briand ? Maar deze vrees is voorbij : het nieuwe
ministerre bestaat uit jongere mannen van gematigde beginselen
naast enkele der oude: conservatieven, zegt Jaures smadelijk.
Op dit pas nu is de oude Combes met zijn bloc weer to voorschijn gekomen uit de „limbes du passe" gelijk een der hoofdorganen
zeide. Naast hem trad Clemenceau en de geheele bende, die de
gelegenheid schoon zag om den vrijwel verloren invloed to hernemen.
Eon man aan het hoofd van den staat ! Niet een werktuig onzer
partij ! Vaderlandsehe, zakelijke politiek, gees partijgekonkel ! „A

bas le dictateur'', zoo klonk uit deze groep een kreet door de zaal
na de verkiezing van Poincare.
Een incident der allerlaatste dagen kwam de Combisten in 't
gevlei. Millerand, die met ernst, volharding, succes bezig was het
Leger to reorganiseeren en reeds vrij wat had tot stand gebrachtr
was zoo onvaorzichtig om, kort voor de verkiezing, den overste Du
Paty de Clam na jaren in zijn rang in 't leger to herstellen. Deze
officier, berucht anti-Dreyfusard, was voor j area naar aanleiding
van zijn rol in de a f "afire, ontslagen. Steeds had hij gereclameerd ;
de vorige minister van oorlog Messimy had hem bepaald herstel
in dienst toegezegd, maar ... die belofte niet gehouden. Millerand,
die alleen recht en 't belang van 't leger, geen politiek in 't oog
vatte, achtte zich door die belofte van zijn voorganger gebonden,
meende ook, dat de zaak Dreyfus voor goed uit was, en bij
administratieven maatregel, buiten kennis van den ministerraad,
U. E. XIII 2
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herbenoemde hij den officier in zijn rang bij het territoriale leger.
Het oogenblik was ongelukkig gekozen ; de Combisten triomfeerden.
Millerand, ziende, welke beteekenis men aan zijn daad hechtte,
trok zich terug om zijn vriend en collega Poincare niet to schaden.
Intusschen hadden de Combisten hun candidaat gevonden. De
minister van iandbouw Pams, een schatrijk, joviaal, in zijn streek
to Perpignan zeer gezien man, zonder politieke beteekenis, zou
hun willig werktuig zijn. Inderdaad zetten zij het door dat hij in
de „reunion plenibre", waarin twee dagen voor de verkiezing de
candidaat der republikeinen werd aangewezen, als zoodanig met
enkele stemmen boven Poincare, maar zonder volstrekte meerderheid
werd aangewezen. Poincare, zoo meende men, zou nu, zoo hij al
gekozen werd, in de volgens veler meening onmogelijke positie
komen van zijn ambt to danken aan de stemmen van rechts : royalisten,
nationalisten. Doch de knoeipolitiek van het oude bloc speed zich
zelf in de vingers. want de reunion pleniere der linker groepen
had niet slechts de geunifieerde socialisten maar ook eon sterke
vleugel der progressisten, goede republikeinen toch, uitgesloten.
En zoo kon men Poincare, die bij de eerste stemming op 't congres
slechts eon enkele stem miste om verkozen to zijn, en bij tweede
eon flinke meerderheid behaalde, geenszins als „1'elu de la droite"
beschouwen ; hij had ook van zuivere republikeinen eon meerderheid
boven Paris, die in zijn niet terugkeert. De theorie trouwens, dat
stemmen van rechts bij eon beslissing niet meetellen, is eon hoogst
onbillij k overblij fsel van 't Combisme. Als bij zonderheid bij doze
verkiezing zij nog vermeld, dat de uiterste vleugel der socialisten
meet Vaillant, die 69 stemmen haalde, bij beide stemmingen zich
bleef isoleeren.
Zoo is dan Poincare president der Fransehe republiek. Eon
voldoening voor alien, die eon beteren koers in dit land in 't belang
van vrede en beschaving achten.
En dat heeft Europa, heeft de wereld thans wel broodnuodig.
Het is nu wel duidelij k, dat Turkij e voortdurend uitvluchten zoekt
om tijd to winnen en to zien, of hier of daar door het aanstoken
of het afwachten van internationale verwikkelingen goon gelegenheid
zal komen om de noodzakelij kheid to ontloopen van de overgave
van AAdrianopel en eon aanzienlijk deel der eilanden in de Egeische
zee. Van Skoetari en Janina, van de eilanden in de buurt van
Macedonia, Thessalia en Griekenland is niet ernstig sprake weer:
de beide steden houden het nog wel vol maar Naar verlies is ook
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in Turksche kringen als onvermijdelijk erkend, zoo goed als dat
van de genoemde eilanden .... Maar Adrianopel op to geven en
yde kusteilanden van Klein-Azie, Chios enz., zoover zijn die kringen
nog niet. De Porte wringt zich in allerlei bochten en stoort zich
weinig aan de papieren vertoogen der mogendheden, die het blijkbaar niet eens hebben kunnen worden over dwangmaatregelen en
hebben moeten afzien van het eenige afdoende argument. Te Londen
heeft zij de onderhandelingen doers staken, zoo niet does afbreken,
maar in de door de Balkanstaten zoo krachtig, als het eenige middel
dat overschiet, aangeboden hernieuwing van den oorlog ziet de
Porte volstrekt geen voordeel: zeggen hare generaals niet aan
ieder. die het hooren wil, dat hare legers voor de verdediging der
Tsj ataldsj a-1 inie nog d eugen maar in het minst niet voor den aanval ?
En loopt zij bij hernieuwing van den oorlog geeu groote kans —
de Balkanstaten en de mogendheden wezen er haar met nadruk
op — ook nog Konstantinopel en den Chersonnesus to verliezen ?
Maar zij blijft hopen op oneenigheid, zoo dikwijls haar redding
gebleken. In de eerste plaats op oneenigheid tusschen Rusland en
Oostenrijk, die ook leelijk genoeg tegen elkander doen, maar de
eene door Frankrijk met zijn aanzienlijke geldmacht, de ander door
1e Triplice worden tegengehouden, terwijl met name de Hongaarsche
banken ook al van Fransch crediet moeten levee. Dan op de een
•oogenblik dreigende vijandschap tusschen Roemenie en Bulgarije,
waarin evenwel het laatste het komende onheil heeft kunnen
bezweren door aan Roemenie een gebiedsuitbreiding bij Sililstria
to beloven als belooning voor zijn neutraliteit. Dan de Albaneesehe
kwestie, die door de tusschenkomet der mogendheden echter ten
slotte weer een grenskwestie is geworden. Dan de niet altijd innige
vriendschap tusschen Grieken en Bulgaren, Bulgaren en Serviers,
.Serviers en Montenegrijnen, die evenwel door allerlei sensatieberichten minder hecht is voorgesteld dan zij werkelijk blijkt to zijn.
Op het oogenblik schijnt de hoop der Turken diensvolgens
ijdel to zullen blijven. Maar hoe lang zullen de Balkanstaten nog
geduld willen oefenen ? Waarschijnlijk niet heel lang meer en de
mogendheden hebben reeds door het uitbreken van den oorlog zelf
ondervonden, dat de Balkanstaten niet Teel geduld meer over
hebben gehouden.
Voor hen is het bezit van Adrianopel ook gewenscht, om reden
dat de Grieken dan wel Saloniki zullen mogen houden, al wordt
het op verlangen van Oostenrijk een vrijhaven, wa.arheen dat rijk
zich een weg zou willen bedingen. Maar de Porte weigert nog altijd
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en de Nationale Vergadering, die zij bij een roept, zal ook wel niet
zoo grif geneigd zij n om toe to geven. Neen, het eenige middel one
Turkije to dwingen is de vrees voor Konstantinopel, van de landzijde door de vereenigde Balkanstaten, van de zeezijde door d^
schepen der mogendheden of van enkele harer besprongen. En
daarop zullen zij het misschien laten aankomen, alvorens zij
afzien van het sterke Adrianopel met zijn moskeeen en kaliefengraven en van de kusteilanden, welker afstand het begin is van
de ontreddering ook van Klein-Azie — alvorens zij berusten in het
„Finis Turchiae", dat steeds duidelij ker aan den staatkundigen
hemel to lezen is. Of — de laatste berichten doers het verwachten —
zal zij toegeven aan den drang, met name ten slotte door Rusland;
op haar geoefend, en vrede sluiten op de geeisehte voorwaarden,
zich nederleggend bij Allah's duidelijk raadsbesluit.
Bij dat alles valt wat er elders geschiedt minder in het oog.
Toch mogen wij niet vergeten, hoe in Engeland de Home Rule
voor Ierland zoo goed als beklonken is ten gevolge van de krachtige houding der Regeering, die hare aan hare Iersehe helpers
gedane belofte staat in to lossen. Het zal nog wel niet gaan zonder
ernstig verzet in Ierland zelf, in het protestantsche Ulster, zonder
een laatste poging van de tegenstanders in Engeland, die voortdurend op de loer staan om de Regeering omver to werpen, maar
het zal Loch gaan, ook ten slotte in het Hoogerhuis.
Ook mogen wij niet onvermeld laten, wat er in Zuid-Afrika
voorvalt. Het gedwongen uittreden van den populairen Hertzog uit
het Unie-ministerie heeft de Unie zelve ernstig bedreigd : de tegenstelling tusschen Afrikaan en Imperialist is krachtiger dan in de
laatste jaren geschied was weder voor den dag gekomen. Botha
en de zijnen spelen hoog spel met de verwijdering van Hertzog uit
hun midden, want zij kunnen weten, dat niet alleen de Afrikaan
van de voormalige Kruger-partij, maar ook de ingeboren Engelschman het met Hertzog eens is, als die, zooals hij to De Wildt deed,
de stelling opwerpt : eerst Zuid-Afrika, dan het Empire. Het kolossale standbeeld van Kruger, to Pretoria eindelijk verrezen, kan
dienen als een waarschuwing voor hen, die het Empire al to zeer
willen op den voorgrond stellen of ten minste den schijn daarvan
aannemen. In ieder geval, de oude tegenstelling tusschen de Krugeren de Botha-partij is op bedenkelijke wijze herleefd. Tot voordeel
van de werkelijke imperialisten, tot voordeel van de zuiver Engelsche
partij, van die van Cecil Rhodes, thans van Jameson?
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Dr. E. C. Godee Molsbergen. De stichter van Hollands
Zuid-Afrika, Jan van Riebeeck. Amsterdam. S. L. van
Looy, 1912.
In zijne bekende Geschiedenis van de Ned. 0. I. Bezittingen
(I, 81) spreekt Meinsma van een „belangrijk felt, dat eene korte
vermelding verdient ; op voorstel van van Riebeek werd door Bewindhebbers de Kaap de Goede Hoop in 1651 bezet om to dienen
als ververschingsplaats voor de schepen, waarna Mauritius dat men
er tot nu toe voor had bestemd, werd veronachtzaamd."
Dat is alles.
En de ,,korte vermelding" bevat nog verschillende onjuistheden. De Tafelbaai diende reeds sinds lang als ververschingsplaats ; zij werd met op voorstel van van Riebeeck, en ook niet in
1651 bezet; niet Mauritius, maar Sint-Helena daalde voor de zeevaart in waarde.
Maar Jan van Riebeeck is dan toch de stichter der Kaapkolonie
geweest. Zooals terecht op zijn grafsteen was gebeiteld, — de
eerste stichter ; Simon van der Stel, wiens naam nog in Stellenbosch
voortleeft, mag men wel als den tweeden beschouwen.
Van Riebeeck heeft wel verdiend, dat zij ue verdiensten — en
zijne gebreken ; het boek is zeer onpartijdig geschreven — voor het
nageslacht in een fielder licht worden gesteld. Dr. Godee Molsbergen heeft zich van deze taak met groote toewijding gekweten,
en aldus bezitten wij thans eene goed gedocumenteerde levensbebeschrijving, welke tevens een stukje geschiedenis geeft van de
Kaapkolonie.
E. B. K.
P. J. Blok. Geschiedenis van het Nederlandsche yolk.
Tweede druk. I. Leiden. A. W. Sij thoff's UitgeversMaatschappij, 1912.
De voorafgegane studien niet mederekenend, kan men zeggen
dat de hoogleeraar Blok ongeveer twintig jaren heeft gewerkt om
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ons eene uitvoerige „Vaderlandsche geschiedenis" voor to leggen,
die op de hoogte was van den tijd waarin zij geschreven werd.
Het zou mij niet passers, mede to spreken over de waarde
van dien arbeid. Anderen, tot oordeelen be voegd, hebben den
schrijver 'daarvoor hulde gebracht, o.a. Dr. W. W. van der Meulen
in dit tijdschrift (9e jaargang III bl. 109). Maar wel zal iederT
die jets aan geschiedenis schrijven heeft gedaan, met mij gevoelen
dat het verwerken van al de beschikbare gegeveos een taak is geweest van zeer grooten omvang ; wel mocht men den schrij ver
gelukwenschen met de voltooiing !
Van het boek werden, gedeeltelijk met zijne medewerking,
Duitsche en Engelsche vertalingen ondernomen; een bewijs, dat
het ook in het buitenland de aandacht trok. Intusschen, op de
wijze als Beets dat deed ten aanzien zijner Camera obscura, zou
ook professor Blok kunnen zeggen : hoeveel streelends er voor mij
in de bekendheid van mijn werk in het buitenland moge gelegen
zijn, -- veel liever is mij de waardeering „van eigen land- en
taalgenoot".
Die waardeering nu is niet achterwege gebleven : zoodra het
geheele werk voltooid was, bleek de noodzakelijkheid, een nieuwen
druk ter perse to leggen. Van dezen, die in vier deelen verschijnen
zai en zich zoowel in wijze van uitgaaf als in prijs gunstig van
zijn voorganger onderscheidt, verscheen thans het eerste deelt
waarvan haast elke bladzijde toont dat de Schrijver zijn werk
nauwgezet heeft herzien en, gebruik makende van de gegevens die
inmiddels het licht zagen, het heeft gehouden op het peil der
hedendaagsche kennis.
Elk Nederlander moet er zich over verheugen, dat hem daartoe, tengevolge van de groote belangstelling van ons yolk in zijn
E. B. K.
arbeid, de gelegenheid werd geboden.
C. M. Pleyte. De inlandsche nij verheid in West-Java ala
sociaal-ethnologisch verschijnsel. Tweede Stuk. Batavia,
Javasche Boekhandel en drukkerij. 1912.
Het Eerste Stuk van dit blijkbaar omvangrijke werk kondigde
ik, in September j.1., in dit tijdschrift aan. Het bevatte in hoofdzaak
„algemeene beschouwingen" ; in volgende geschriften zouden bijzondere beschrijvingen gegeven worden van de inlandsche industrieen.
Het nu verschenen tweede stuk behandelt het weven. $et is
wel breed opgezet : de eerste 36 blz. geven ons „mythologische
beschouwingen omtrent den oorsprong van het weven en de daarop
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berustende gebruiken" en eenige volksverhalen, in soendaneesch en
hollandsch, op het weven betrekking hebbende. In de volgende
hoofdstukken vinden wij, na een schets van den „huidigen toestand
van het weven en oorzaken van het achteruitgaan daarvan", eene uitvoerige beschrij ving van spinnen, weven, gereedschap, bontweven enz.
Die beschrijving moge volledig en j uist zijn, — duidelijk is zij
m. i. niet; daarvoor is zij to zeer met Soendaneesche woorden vermengd. Ziehier een staaltje (bl. 59) :
. „dan rolt de weefster de schering rond de toendjoengan
op, dueled. verwijdert bij, de tahanan's gekomen deze, dock titihan,
limboehan, djingdjingan, barera en soeri worden mede opgerold. Voorzichtig licht zij dan de galeger achter de pantjoeh's op", enz.
Met het weven, zegt de heer P., wordt niets verdiend ; het
garen is meer waard dan de daarvan vervaardigde doek (blz. 42);
maar het is een „uitstekende tijdpasseering", en daardoor nuttig,
want Soendasche vrouwen, die niets to doers hebben, gaan heel licht
den slechten weg op.
Of het ook hoog tijd is, dat men zich wat weer aan de inlandsche jeugd gelegen laat liggen door practisch en opvoedend
onderwij s !
De redeneering is thans deze : als de vrouw geen garen gekocht had, zou zij het geld Loch maar vermorst hebben; nu heeft
zij van het garen een doek geweven, en krijgt zij het geld althans
grootendeels terug. „Dus heeft zij voordeel ; een logica die den
oeconoom moet verschrikken, maar van inlandsch standpunt beschouwd absoluut to verdedigen is", schrijft de heei• P.
Ik wil wel gelooven dat de inlander thans zoo redeneert ;
maar bewijst dat niet, dat zijne ontwikkeling dan nog op lagen
trap staat ? Overigens, -- als het geld zonder den weefarbeid Loch
maar vermorst werd, wordt het dan na dien arbeid goed besteed ?
Of wordt het „vermorsen" slechts eenigen tijd uitgesteld?
Elders, bl. 91, over het weven met andere grondstoffen dan
katoen sprekende, zegt de heer P. dat „alle pogingen om de gevraagde hoeveelheden geleverd to krijgen, schipbreuk hebben geleden op de laksheid en onverschilligheid van de bij cultuur en
weven betrokkenen, die trots de in uitzicht gestelde mime verdiensten gees stuk hebben geleverd. Dit teekent, en toont tevens
aan dat het een hopeloos pogen is den inlander, die dit niet volstrekt noodig heeft, tot meer en geregelden arbeid to brengen,
zelfs wanneer belangrijk financieel voordeel hem kan worden verzekerd".
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Deze verkiaring is zeker to algemeen gesteld; de inlander is
niet zoo onversehillig. Doch wanneer hij zoo is in het gebied dat
door den peer P. is bezocht, bewijst dat dan niet weer opnieuw
hoezeer de materieele, en ook de moreele, vooruitgang des yolks
wordt belemmerd door het geniis aan leiding van de jeugd ?
Bij den tegenwoordigen toestand sehijnt dan toch wel de door
hooger staande rassen geleide industrie van belang voor den inlander to zij n. Ook die zal opvoedend werken ; in tegenstelling met
bestuursdwang die of steeds moet worden verscherpt, of op niets
uitloopt, en allicht er toe leidt dat de verhouding tusschen bestuurder en bestuurde in ongunstigen zin verandert.
Maar de eerste gevolgtrekking, welke ik uit de mededeelingen
van den hoer Pleyte meen to moeten waken is doze: worde Loch
de opvoeding der jeugd met kracht ter hand genomen, opdat bij
een volgend geslacht niet weer behoeft gesproken to worden van
„hopeloos pogen" om den Soendanees aan de bevordering van zijn
E. B. K.
eigen welvaart to doers medewerken.
H. C. Diferee. Het Gedenkboek 1813. Amsterdam.
Van Holkema en Warendorf.
Dr. C. to Lintum. Een eeuw van vooruitgang. Gelllustreerd door G. van Rijn. Zutphen. W. J. Thieme en
Cie., 1912.
Dr. J. R. Callenbach. Neerlands Onafhankelijkheid hersteld. Nijkerk. G. F. Callenbach.
Tiddo Folmer. Nederland's herstel in 1813. Baarn.
Van de Von, 1912.
F. H. N. Bloemink. De lotgevallen van eon garde d'honveur 1813-1814. Met teekeningen van J. Hoynck van
Papendrecht. Gouda. Van Goor, 1912.
Het was to verwachten, dat bij de nadering van het gedenkjaar onzer onafhankelijkheid de person zouden zuebten onder het
afdrukken van kopij, rijpe en groene.
Onder de rijpe is zeker wel in de eerste plaats to noenlen het
bij onzen uitgever uitgekomen eerste deel -- or zullen or vier komen -van het Ilistorisch Gedenkboek, reeds in dit tijdschrift besproken.
Het Gedenkboek van den hoer Diferee draagt eon geheel ander
karakter : het is een samenhangende, populaire, vlotte beschrijving
der gebeurtenissen, samengesteld uit de voornaamste vroeger versehenen geschriften, maar met vrij wat minder good geslaagde
illustraties.
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Van ongeveer denzelfden populairen aard maar met wat scherper
anti-Fransehe kleur is dat van den heer Callenbach, pier en daar
geput uit onuitgegeven documenten, met illustraties uit den atlas
Van Stolk, en met bijzondere aandacht voor kerkelijke zaken.
Vrij wat minder goed geslaagd naar vorm en inhoud is het
boekje van den heer Folmer, dat trouwens ook bescheidener pretentien heeft, geschreven als het is om „te overtuigen (2) van het
Oranje boven ! Hoezee !"
Het boek van den beer Te Lintum is er op berekend aan to
toonen, hoe wij sedert eene eeuw krachtig zijn vooruitgegaan. Het
spaarzaam gezllustreerde, wat zwaar gestelde boek behandelt dus
sneer onze economische ontwikkeling sedert 1813 dan wel den
opstand zelf; het doet dit op verdienstelijke wijze.
Dat van den heer Bloemink beschrijft naar aanleiding van
,,gegevens uit een familie-archief" in onderhoudenden vorm de
typische lotgevallen van den Arnhemschen garde Kramer, van zijn
indiensttreden (half Mei 1813) tot zijn terugkeer naar huis een jaar
later. De illustratie is pier natuurlijk die van een bekwaam kunstenaar, die de oude uniformen good kent.
P. J. B.
Dr. M. G. de Boer. Van oude voyagien. Op weg naar
Indio. Amsterdam. Meulenhoff, 1912.
Onze oude reisbeschrij vingen verdienen wel to worden herdrukt, maar nog meer to worden herlezen. De in ooze gesehiedenia
wel ervaren bewerker dezer serie tracht dit doe to bereiken door
het navertellen, dikwijls met de oude naieve bewoordingen, van die
belangwekkende reisverhalen van Linschoten, De Veer, Van der
Does en anderen, die niet nalaten zullen de aandacht to trekken,
ook door de aan die oude beschrij vingen ontleende illustratie, en
voor Jong en owl boeiende lectuur zijn.
P. J. B.
Prof. dr. Robertson's Beknopte Grammatica op het
Grieksche Nieuwe Testament voor Nederland vrij bewerkt
door F. W. Grosheide met voorbericht van Prof. dr. J.
Woltj er. Kampen. J. H. Kok, 1912.
„Men kan" -- zoo schrij ft de Heer Grosheide op p. XIII van
zijn Voorbericht (dat wordt voorafgegaan door een aanbeveling van
Prof. J. Woltjer, en wederom wordt gevolgd door eene Inleiding
en eene Toelichting der methode van den schrijver) — „men kan
in den tegenwoordigen tijd op tweeerlei wijze eene grammatica
van het N. T. Grieksch schrijven. Men kan volledig de taalver-
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schijnselen van bet N. T. bespreken, maar dan ook beslist niet
meer en dus van vergelijking met de koine in bet algemeen, alleen
de resultaten in het oog houden. Doet men dit, dan let men vooral
op de exegese en geeft den theologen een bock waarmee zij het
N. T. Grieksch kunnen verstaan. Maar men kan ook een gansch
anderen weg inslaan. Men kan de taal van het N. T. in verband
met de koine beschouwen en door parallellen uit papyri, ostraka enz.
toelichten. Is men dan beknopt, dan bespreekt men slechts hetgeen
men door parallellen kan verduidelijken. In dit laatste geval is men
weer philoloog. En ik heb dan ook gemeend beslist de eerste
wij ze van werken to moeten kiezen."
Het spreekt van zelf dat dr. Grosheide beter dan de schrij ver
dezer aankondiging kan beoordeelen wat voor die theologen welken
hij zijne Grammatica in handen wenscht to geven heilzaam is. Toch
wettigt het feit dat en door Prof. Woltjer en door den Beer Grosheide met nadruk wordt gereleveerd hoezeer voor eene juiste
beschouwing van het N. T.-Grieksch kennis -- en weer dan
oppervlakkige kennis -- van het gemeengrieksch der hellenistische
gesehriften noodig is, deze vraag : „Is het gewensclit de beide
bovengeschetste methodes zoo streng to scheiden ?" en voorts :
„Moet niet een grammatica-schrij ver, al volgt hij in zijne mededeelingen de eerste methode, voor zich zelven, zelfs al begeert noch
beweert hij „zelfstandig" werk to leveren, bij zijne voorstudie
onvoorwaardelijk den tweeden weg inslaan ?"
De eisch, dien ik reeds door het opperen van deze vraag aan
den grammatica-schrijver stel, is ontegenzeglijk zwaar. Maar juist
thans, nu door inscripties, papyri, en ook door auteurs ooze kennis
van de taal der Grieken uit de eerste eeuw na en de laatste eeuw
vocr Christus zoo ontzaglijk is toegenomen, kan den theologen die
kennis niet zonder ernstige schade worden onthouden. En zoo zou
m.i. onder andere deze nieuwe Grammatica voor hen die haar gebruiken van vrij wat grooter nut zijn indien niet de „afwijkingen"
van het oud-Attisch die zij heeft to vermelden, eenvoudig-weg als
„merkwaardig" of „opmerkelijk" waren geregistreerd, dock tevens
daarbij ware aangeteekend of de lezer hier met algemeene koineverschij nselen dan wel met idiotismen van het N. T. to doers heeft.
Waar dit wordt verzuimd krijgt de lezer den indruk, die door
dr. Grosheide niet wordt bedoeld, dat bet N. T.-Grieksch een geheel geisoleerd idioom is.
Ook op eene andere wijze had deze indruk kunnen worden
voorkomen. Ik weet niet, in hoever het met de strekking dezer
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grammatica, of met de eischen der beknoptheid zou zijn overeen
to brengen geweest, indien aan de lezers een schetsmatig overzicht
ware gegeven van de stijl- en taalverschillen in de onderscheiden geschriften van het N. T. opgemerkt, als ook van de wijze op welke
dr. Grosheide over compositie en ontstaan der Evangelien en der
apocrypha oordeelt. Plaats ware daarvoor wellicht to vinden
geweest door inkorting van de eenigszins program matische voorberichten, en menig duister punt zou door zoodanige behandeling
tot k]aarheid zijn gebracht. „Het N. T. is geschreven in het
Grieksch" zoo deelt d r. Grosheide den lezer mede. Dit is zeker
in de eerste plaats een theologisch vraagstuk, maar het is toch
niet onredelijk to verwachten dat de lezers van. dr. G. vernemen
hoe hij oordeelt over de meening van hen die meenen dat gedeelten
in het Arameesch zijn geconcipieerd. „Nog to Jeruzalem bestond
de gemeente voor een zeer groot deel uit Hellenisten, die het
Arameesch nauwlijks zullen hebben verstaan," zoo gaat de schrijver
een bladzijde verder voort. Wederom vraag ik : zou het bier niet
de moeite waard zijn geweest met eenige uitvoerigheid den toestand
in Palestina to teekenen, een enkel woord to wijden aan de joodschhellenistische literatuur zoowel van de apocryfen des 0. T. als van
de schrijvers die daarbuiten staan, en voorts to gewagen van den
onafgebroken strijd tusschen Hellenisten en nationalisten ?
Men zou op zulke vragen kunnen antwoorden dat deze zaken
liggen buiten het bestek eener Inleiding tot de grammatica van
bet N. T. Ik ben van het tegendeel overtuigd, vooral waar het
geldt de opvatting to verdedigen dat de synoptische evangelien
door de ooggetuigen zelf in Palestina onmiddellijk in het Grieksch
zijn geschreven. Dr. Grosheide meent — inderdaad met anderen -„dat wij Palestina omstreeks het jaar 50 na Chr. bijna een tweetalig land zouden kunnen noemen". Maar zou het niet in het
belang zijner lezers zijn geweest indien hij daarvoor meer deugdelijke bewijzen hadde aangevoerd dan eene verwijzing naar Hd. 22 : 2.
„De menigte verwacht," zoo schrijft hij, „dat Paulus haar in het
Grieksch zal aanspreken en zou dat dus ook hebben verstaan." Is de
gevolgtrekking in de door mij gecursiveerde woorden getrokken
niet veel to algemeen? En kan men, indien men bij deze eene
plaats wil blij ven staan niet met evenveel recht concludeeren tot
weinige vertrouwdheid van de Jeruzalemsche volksmenigte met de
Grieksche taal nit de onmiddellijk volgende woorden : „Als zij nu
hoorden dat hij hen in de Hebreeuwsche taal aansprak hielden zij
zich to meer stil" ? Immers wat de „tweetaligheid" zelve aangaat
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vergete men niet dat de overste der legerplaats zelf (Hfst. 22: 37)
verrast is door het feit dat zijn gevangene hem in het Grieksch
toespreekt.
Mijne aankondiging moet uit den aard der zaak zich tot deze
algemeene opmerkingen bepalen. Kantteekeningen op de Grammatica zelve, waarvan m.i. vooral het syntactische gedeelte de
lezers van het N. T. goede diensten kan bewijzen zouden hier niet
op hare plaats zijn, en bovendien den onj uisten indruk wekken,
dat ik het liefst mijne bezwaren to berde bracht. Ik wil daarom
gaarne als mijne meening uitspreken dat door hdt boek van dr. G.
op meer praktiscbe wijze dan o.a. door de eenigszins verouderde
grammatica van Blass in de behoefte der theologische studenten
K. K.
wordt voorzien.

S. Bonn. Icnmortellen. Uitgegeven door C. A. J. van
Dishoeck. Bussum. 1912.
„Ter bespreking." Die gewone woorden doen op het titelblad
van dezen bundel ongewoon aan. De rouwklacht van een treurenden dichter kaim als kunst beoordeelen, zeggen dat de droefheid
„echt" is en de melodie aangrijpend, daarnaast wijzen op oneflenheid
in den rhythmus, op haastigheid of onwelluidendheid in het rijm,
wordt dat door den schrij ver van ons verwacht ? Nauwelij ks, dunkt
mij. Ik althans kan niet anders dan alleen verklaren dat ik de
liederen in welke de dichter zijn leed heeft beweend om het to
louteren en zich zelven to stales, heb gelezen met aandoening en
eerbied. Die liederen to oordeelen of to prijzen waag ik op dit
oogenblik niet.
K.. K.
Verzen van Johan Borgman. Uitgegeven door C. A. J.
van Dishoeck to Bussum. 1912.
Verscheidenheid van Loon ontbreekt aan deze verzen niet. Er
zijn rondeelen mat van gang, er zijn „ziektestemmingen" melancholiek van klank, er zijn arbeidersverzen in de welbekende grimmige taal der verbittering, en er zijn liefdeliedjes eenvoudig van
woord en melodie, kinderlij k -- soms bij het kinderachtige af. —
Ondanks doze laatste eigenaardigheid word ik door de eenvoudigste
gedichten het meest getroffen. Zoo o.a. door dit kleine schetsje,
door den schrij ver in de rubriek „ziektestemmingen" geplaatst en
dus blijkbaar gedacht als eon herinneringsbeeld op het ziekbed :
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K1RK(A N t 1N i)URI'.
Re avend komt met guile gaven,
Re avend geeft een rijken vrede,
T ' av eud gaau is vrome bede
Lieden huuue zielen laver.
Lungs de main belichte landen
Konie in rijev, velerwegerz
Mensthen. waar de lampen brander
In de kerk, dh bthij gelegen.
't Lichthuis is hun vredehaven,
Re avend komt met guile gaven.

Het eenige wat mij in doze zoo goed in de stemming gehouden
schets stoort is het matte „in de kerk, dicht bij gelegen. Overigens
--- als wij naast dit korte gedicht de avondverzuchting in de
ziekenzaal ]eggen, op pag. 14 afgedrukt, die aldus begint
Tk v oel mime verlaten in kille zaal
Met platen aarr ivitte wanden,

dan hooren wij in het aangehaalde avondlied duidelijker de zielestem
van den dichter dan in de zorgvuldige „rondeelen" en de mokkende
„donkere levees". Eigen stemming zoo to schilderen dat zij bij
anderen weerklinkt, ziedaar een dichtergave die ondanks veel dat
zwak of overhaast is in deze liederen, aan Borgman niet ontbreekt.
Men leze om dit to ervaren zijne weemoedige beschrijving van het
nude-mannenhuis (pag. 32) en daar tegenover
\\T .1('

FfTEN.

fk kreb je heel deez' avendtijd gewacht
M7et zomerdeureu open,
Ik heir, mijn lief, aan ons geluk gedacht;
lk had je tegen 't schemeren verve acht
En hield de deurev open:
Bij dug was 't huis vol bloemne-vreugd gebracht,
Wat kaarsen rille-dropeu .. .
Ten avend mat in lange gang
Rleven de bloemen open,
Ten laten urc duu rde lung
Het wachten in de Lange gang,
De uacht kwani aangeslopen.
Ik Iieb je heel deez' avondtijd gewacht.
Zac ht fiakk'ren bleeke k as rsen dezen nacht.

Ligt het aan m ij, en aan mij n verstoordheid over dat leelij ke
„rille-dropen" dat ik met den zevenden regel een oogenblik uit de
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stemming geraak? Hoe dit zij, het geheel waardeer ik als stemmingsgedicht, zeer, en niet het minst om die hoop tegen beter
weten in, die in den iaatsten versregel de klacht besluit en het
K. K.
verwij t verzacht.
Offervonkjes van Frederika Stoer. Met een voorwoord
van Sopie Flets—Honing. Uitgave Bureau de Berner Gonventie. Deventer.
Parodie is een dikwUls misleidende, en vaak zeer goedkoope
kritiek : goedkoop omdat parodieeren zoo gemakkelijk is en misleidend omdat men door het spottend wijzigen van eon ernstigen
zegel zonder veel moeite den on j uisten indruk wekt dat de gepersifleerde versregel werkelijk bespottelijk is. Maar dit neemt niet
weg dat de parodie een kostelijke kunst is, eene voortreffelijke
methode om alle geveinsdheid to ontmaskeren, om alle deftige en
aangeleerde diepzinnigheid of droefheid onmogelijk to makes.
Of het echter fijn gevoeld is, en beschaafd, of zelfs behoorlijk
een geheel, bundeltje van veertig verzen to wijden aan het boosaardige genoegen, van eene j onge dichteres schrede op schrede
„hinderlijk to volgen", bij elken zucht door haar geslaakt zwaar
na to brommen, en iedere klacht door haar geuit met een „och
kom !" to vernietigen, dat betwijfel ik. De parodie is mij hier to
eenzijdig, to persoonlijk en — geheel daargelaten de vraag van
haar bill ij kheid --- to plomp. En dat is jammer omdat volstrekt
niet overal aan deze spotversjes de geest ontbreekt waardoor de
K. K.
parodie moet worden gekruid.
A. M. de Jong. Studies over Litteratuur. Almelo.
\V. Hilarius Wzn.
Aan doze vijf studies over: Beatrijs, Hooft, Vondels Palamedes,
het volksboek „de Vrouwenpeerle" en P. 0. Boutens gait eon lange
I nleidinq vooraf. En doze inleiding geeft aan dezen bundel een
eigenaardig accent en maakt hem belangrijk ook voor wijderen
kring, dan waarvoor hij bedoeld is. Want deze inleiding slaakt eon
klacht, die een aanklacht wordt, eon acte van beschuldiging. Welke
klaeht echter niet nieuw is, integendeel herhaaldelijk is geuit. Om
alleen voor mijzelf to spreken, reeds in mijn Scandinavische Reisschetsen en Toespraken uitte ik die klacht. Om nog niet lang
geleden tot mijn verbazing to ondervinden dat doze nog niet eons
aan Naar adres aangekomen, laat staan ter harte genomen was.
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Mijn klacht gold de veronachtzaming onzer nieuwe literatuur.
Niet door ooze regeering, want we weten alien dat deze voor haar
niet meer vermag to doen dan ze negeeren. Neen, ik bedoelde de
veronachtzaming onzer nieuwe literatuur door het onderwijs, door
de onderwijzers. Nu echter begrijp ik volkomen dat mijn woord
moest zijn: „de stem Bens roependen in de woestijn". Want zoolang ooze onderwijzers studeeren, lezen zij alleen wat dienstig kan
zijn voor het halen van hun hoofdakte. En ziehier nu de trouvaille
van den heer de Jong: hij biedt zijne collega's dezen bundel aan
als „causerieen over litteraire onderwerpen, die niet onleesbaar
zouden zijn voor een gewoon intellectueel mens, en terzelfder tijd
geschikt als hulprniddel voor jonge onderwijzers, studerende voor
hun hoofdakte." (Inl.). Alle hulde voor dit slot. Want komt de
berg niet tot Mohammed, dan moet Mohammed tot den berg gaan.
Want ons yolk moet toch zijn eigen literatuur liefhebben, en vooral
de nieuwe. En hoe zullen zij die leeren liefhebben, indien zijn
onderwijzers die niet lief hebben ? En hoe zullen deze haar liefhebben, indien zij haar niet kennen ? En nemen zij alleen kennis
van wat voor de hoofdakte dienstig is, welnu laat hen zien dat
ooze literatuur, ook de nu springlevende. daarvoor niet ondienstig
is. flit heeft de beer de Jong gedaan, en daarvoor alle hulde !
Of die Inleiding nu niet vat erg nadrukkelijk, druk, lawaaierig
en ik-middelpuntig is? Naar mijn smaak wel. Doch als de schrijver
zegt : „wij, onderwijzers, zijn sedert jaren bezig, ons to verweren",
dan heb ik het gevoel dat ik buiten deze wereld sta, en wie er
midden in staat maar moet weten hoe daar to spreken. De opstellen zelf laten zich aangenaam lezen, zonder veel nieuws to
brengen. De schrijver tracht zich to verdiepen in de besproken werken,
vat hem soms gelukt, waarbij echter soms fantasie en vooroordeel
hem parten spelen. Zijn beschrijving van bet ontstaan van de
Palamedes wil psychologisch zijn, maar is den bal misslaan (bl. 61--63).
En zijn verdict over Beets en Bilderdijk is enkel wat rhetoriek
over de uitingen der tachtigers, die deze zelf reeds duchtig herzien
hebben. Min of meer geldt dit al doze opstellen. Zij willen persoonlijk zijn, verwerpen de autoriteit van Jonckbloet, doch vergeten
wel eons dat persoonlijk zijn vooral beteekent: zich zooveel mogelijk
vrij to houden van de meeningen van den dag.
Hadden zij dit meer weten to does, wij zouden ons hartelijker
verheugen over deze Studies over Litteratuur; vooral om hun bijtitel : merle ten d ienste van studerend e and erwijzers.

G. F. H.
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lEt den accacia aan den vijver zwiert een meesje op
breedgespreide vlerken veer. Zeilt op lange golvingen door
de zonnige ochtendlucht, zoo de wijd-open tuinkamer binnen, recht op den vijver-accacia in den spiegel af.
Voelt zich plots bijna-gevangen, fladdert hevig tegen,.
en grijpt een voor de kameropening neerhangend wingerdlot, waarvan, door den schok, driftig dauwdrupjes neerparelen. En door de rest van zijn vaart laat het meesje
zich aan de rank lekker schomtnelen; de kamer in, den twin in.
Die kamerkooi hoe potsierlij k, de tuin hoe zalig !
In die kamer: een Witte tafel, waarop niets to pikken ;.
beneden, op een veld onmogelij ke bloemen, een geel en
bruin glimmend ding, dat stoomt en gek zingt; en daar
aan den muur die vijver-accacia, maar niet to vertrouwen..
In den twin zon en dauw, open hemel en koelte, en
overal wat to pikken.
Nog eenmaal laat het zich lekker schommelen : maar
ocb, niets geen variatie : die kamer blijft dood, en roetsch !
weg is het nneesj e.
Het wingerdlot slingert hevig, schommelt zachter,
hangt stil.
O. F. XIII 3
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Geruischloos gaat de kamerdeur open. Bertha. In de
blauw-en-witte mousseline japon, waarvan Karel eens gezegd heeft dat ze die niet gekocht, maar in den tuin geplukt heeft. En ; heel deftig houdt Naar mollig handje het
bruine sleutelmandje. Doch dadelijk staat ze in verwondering stil. Voor het eerst zien Naar licht-blauwe kinderoogen den ongerepten uchtend. Die wij dsche morgenvrede
van den bedauwden hof, die zonnige vij ver onder het
kantwerk van den accacia — heden eerst geschapen ! Wat
leeft alles mooi in de kamer, het leven van buiten stroomt
er binnen. Het sleutelmandje in der haast op het bureau
posteerend, wil ze naar b uiten. Doch blij ft op den drempel
der weggeschoven deuren, door licht omlij nd, in de guirhnde-omlij sting der wingerdranken zich verwonderen. De
Licht-blauwe kinderoogen, groot als ontloken bloemen,
stralen van innerlijke blijdschap. Wordt nu de zon niet
eerst zonnig en de hofvrede vredig ? Begint nu niet eerst,
op Naar verwondering, het schuifelen en ritselen road tak
en twij g, en zie, ook het zilverflitsend gekabbel van den
vij ver ? Heeft dat werkelij k op Naar gewacht ? Dan heeft
Karel toch wel gelijk : dat de dingen voortsluimeren in
droombestaan tot de ziende mensch ze doet ontwaken
ten leven.
Nu ze h aar gevoel formuleert, glimlacht ze er om,
loch zich omwendend vindt ze hetzelfde terug bij de stille
kamerdingen. Zie, het craquele, oud-Wedgewood ontbijtservies, door vader al gewaardeerd, toen nog niemand er
naar keek, het is altij d prachtig roomig. Waarom doet
het echter nu zoo voornaam en rustig en harronieus als
nog nooit, en als nooit meer ? En waarom neuriet die hell e
koperen ketel in den stillen mahony theestoof zulk een
verholen, leutig wij sj e als nog nooit, en als nooit meer ?
En waarom koestert nergens ter wereld een veiligheid als
deze kamer, zoo eenvoudig-eigen en tegelij k zoo hooggebouwd om 's levens schoonheid to aanschouwen ?
Natuurlij k, omdat de ziel wij d openstaat als tuindeuren
en even ontvankelij k Gods zon en vrede indrinkt als de
hof den zomer. Daarom is het nu zoo goddelijk-eentonig,

VRIENDSCHAP.

323

zoo hemelsch-stil. Gedruischloos, onopzettelijk en onveran.derbaar. In den hemel kan het niet stiller zijn.
En hoe rijkmakend nu de wijde doorzichten door het
leven! Straks brengt Henri haar de Juli-afrekening van
vaders uitgever, en daarmede kan ze haar vrede uitbreiden.
Persoonlijk in het huisje der oude Martijne; per post in
het leven van Willem den Outer, die zoo dapper, maar
voor zichzelven zoo zwaar studeert to Utrecht. En nog wat
overhouden. Natuurlij k, elke zegen is onuitputtelij k, werpt
geregeld zijn rente of als een erfenis.
En de hare is enkel erfenis. Toen die zegen nog
tegenwoordig en groeiende was, kende zij hem niet. Vader
was die zegen, de stille werker, sours zoo zwaarmoedig. Zij
had hem wel lief, zag echter zijn grootheid niet. Ja, liet
zich wel beklagen, toen hij, blind geworden, Naar zijn
romans moest dicteeren. Ze nu to lezen, is voor Naar ze
wederom to schrij ven :
Vader zit rechtop achter zijn schrijftafel, waarop alles
moest blijven staan : bibelots, inktkoker, tot studeerlamp
toe, en waaraan hij zich met zijn handen orienteert, terwijl
zijn hoofd met de grijze leeuwenmanen, schuin geheven,
zoekt wat hij zegt. Zij, aan Naar tafeltje bij het open raam,
schrijft op, onderwijl luisterend naar het vogelengekweel
nit den tuin, maar ze ziet niet. Nu echter, bij het herlezen
zijner boeken, opent vaders stem Naar werkelijk het leven.
Nu ziet ze, met een glimlach om Naar vroegere blindheid,
door zijn naar synthese verlangende oogen. Nu ziet ze
natuur en mensehenleven als een opgang door huiveringwekkende diepten naar de heerlij ke hoogten, ern stij Bing
uit verwarring en strij d naar ein deli] ke harmonic. En weet
ze dat ze nog leeft van Naar vader, van zijn erfenis. Door
de afrekening van vaders uitgever kan ze met Henri meewerken, en zoo houdt vader hen bij elkaar. Eerst toch
bleef Henri's ij veren voor de publieke zaak haar vreemd.
Doch sinds de kleine Gerard, jaren gewacht en slechts
maanden bezeten Naar leerde leven voor hulpbehoevenden
en zij weet geen kindj e weer to kunnen krij gen, staat ze
naast Henri, werkt door vaders erfenis met hem mede : hij
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in de groote publieke zaken, zij in de kleine dingen der
praktijk. Hoeveel wijder wordt zoo het leven ! Nu weer
die samenwerking van alien die zich het lot van noodlijdenden aantrekken. Vreemd dat niemand pier op die
gedachte kwam, en zij er toevallig van moest lezen. Och,
Henri mag best lachen dat ze binuenkort nu ook aan
politiek gaat doen, di.t blij ft immers pure praktij k, tenminste
eenheid op dit terrein to krijgen, bovendien in zoo'n gemoedelij k plaatsj e als Oosterend.
„Ja" zingt haar stem, evenals de oogen zoo vreemdjong bij de reeds grijzende Karen: „Goeden morgen, Grada.
Nu de post al ? Dank je die is vroeg het is ook
zulk heerlijk weer."
En nog voor Grada de dear heeft gesloten, zijn de
mollige handjes de stukken aan het schiften : couranten,,
circulaires, zakenbrieven bij Henri's bord, en twee brieven
voor Naar. Uit de stad ! A.h, antwoord van Anna Evers.
en Mevrouw de Blanke. En haastig een enveloppe openend,
herleeft ze de bezoeken, vorige week gebracht bij die. statige,
roomsche dame en bij Naar vriendin, beiden direct instemmend met haar plan, en leest :
Oosterend. Huize Krayenhof.
9 Juli 1910.
Hooggeachte Mevrouw Ruyschveld.
Zooals ik U beloofde bij het aangenaam bezoek,
waarmede U mij dezer dagen vereerdet, heb ik dadelijk werk gemaakt van de door U besproken zaak.
Gisteren vergaderde dus het dames-comite der
H. Vincentius-vereeniging ten mijnent, terwijl onze
geestelijke adviseur, de eerwaarde beer pastoor Zwenken, zoo vriendelij k was zelf aanwezig to zij n.
Ik stel er prijs op, hooggeachte mevrouw Ruysch.veld, U nadrukkelijk to verzekeren, dat uw plan tot
samenwerking in zake armenzorg, alle waardeering
vond in ons comity.
Ons comite verkeert echter in een eigenaardige
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positie. Ret verstrekt uitsluitend hulp aan katholieke
armen, en kan dus bezwaarlij k samenwerking met
andere vereenigin gen vragen of verwaehten.
Ware Oosterend een wereldstad, wederzijdsche
information zouden onmisbaar, tenminste zeer gewenscht zijn, doch thins wordt in deze kleine plaats
onzerzij ds de noodzakelij kheid daarvan niet gevoeld.
Mocbt zich echter zulk een door U bedoeld geval
voordoen, U zult ons conlite ten alien tij de bereid
vinden, die inlichtingen to verschaffen, welke het, met
behoud van eigen zelfstandigheid, kan verstrekken.
Aanvaard, hooggeachte mevrouw Ruyschveld, de
verzekering mijner oprechte hoogachting.
Namens het Dames-comite der H. VincentiusVereeniging
Uw dw.
C. Th. E. de Blanke Brunescon.
Het begint Naar to sterrelen voor de oogen. Het is of
de zon terugwijkt, terugwijkt, en er schaduwen vallen, al
meer, al dichter. Gehaast, als om zich ergens aan vast to
houden, opent ze de andere enveloppe en leest :
Lieve Bertha.
Het spij t me meer dan ik je zeggen kan, maar
ik vrees voor ons nlooie plan. Onze reglementen... .
Zonder een zucht laat ze zich op een stoel zinken en,
den on gelezen brief in de kleine witte hand, staart ze
met koude oogen door de open tuindeur. Daar buiten .. .
och, een coulisse, doode dingen, die wel schijnen to leven
met hun kleur en vorm, maar zijn levenloos en zoo
deze kamer, zoo zij en Naar geheele leven !
Pat eerst deze teleurstelling haar weer moest herinneren aan de onvermij deli] ke, uiteindelij ke nederlaag van
Naar le ven ! Hoe kan ze toch telkens vergeten dat de
binnenste kern harer ziel de zekerheid is: to moeten mislukken ! Waarom dat vergeten, en als een ballon zonder
tot de ballon
ballast opstij gen, opsti j gen in het azuur
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barst, neerflapt, en daar ligt, een verschrompeld, dood ding.
Eerst als het zoover met haar is, herinnert ze zich wat
ze weet. En al van Naar jeugd of weet. Zij moet mislukken. Zij kan niet anders dan mislukken. God liefhebben
is leven, is het gene dat alles doet gelukken. En dit erne,
zij kan het niet. Daarom inoest alles mislukken: haar
eerste liefde voor Frits Waldenhoven, Naar auteursbevliegingen, Naar nzoederschap, nu Naar armenzorg zoo zal
zij eindigen met zelve to mislukken; want het eenige,
niet-mislukkende, Naar huwelij k, is Henri's werk.
0, dat ze dit telkens vergeet en, zonder God lief to
hebben, probeert to leven. Ja, probeert to leven. Is er
bitterder machteloosheid ? Men leeft of men leeft niet.
Maar probeeren to leven: is er zekerder bewij s van mislukking ? 't Is immers duidelij k : de mensch is wat hij
wordt ; zij wordt niets, is dus niets. Laat de lof der lieve
menschen Naar deze zekerheid toch nooit ontnemen ! Die
weten niet wat zij weet: dat zij een verworpene en niet
anders waard is, en dit eeuwig zal blijven. Zoo zal ze
eenmaal staan voor God: eene mislukking tegenover zij n
zalige volmaaktheid. Zal God dan zeggen : „Ga uit van
mij, gij weet ook wel dat gij mij niet hebt liefgehad met
geheel uw ziel".... ? Dat zal God.. wel moeten zeggen.
En toch, het is Naar of ze dan niet zal weggaan, of
ze zal blijven staan voor God, een donkere plek in zijn
hemel van licht.
Zal God dan geweld tegen Naar gebruiken ?
Dat kan evenmin...
Henri zegt : Jezus neemt de zondaars aan, hij is een
verzoening voor ooze zonden. Ja, dit zegt zij ook. En
Loch, wat helpt dit als zij hem niet van harte lief heeft P
Gisteren zongen ze het zoo heerlijk in de kerk : „'k
Heb Jezus lief" en zij zweeg. Misschien was haat minder erg dan Naar machtelooze pogingen lief to hebben.
Want ' liefde, die algeheele overgave zonder eenige reserve,
wat heeft liefde to waken met haar pogingen van liefde,
die immers moeten mislukken, zooals Naar leven mislukt... ?
...Daar klettert door de morgenstilte het dichtslaand
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tuinhekken. Henri al terug van zijn morgenwandeling?
Ze rij st van Naar stoel op en gaat met een glimlach hem
in de open tuindeur toewuiven. Bat heeft Henri graag
en verdient hij dubbel, Naar beste man. Zij daarentegen
zou het niet graag hebben, er verlegen, er ten slotte een
beetje kregel onder worden. Maar begint zij met to glimlachen om zijn kinderlij ke behoefte aan lief koozing, zij
eindigt altijd met die to bewonderen als eenvoudiger, argeloozer dan haar zwaarmoedigheid. Doch nu schrikt ze,
zoo gebogen als Henri daar aankomt, zoo moede, zoo
klein onder de h ooge boomen.
Henri Ruyschveld ziet met zijn donker vleezig gezicht
om, verstoord dat dat tuinhekken zoo kleppert. Dat hoeft
niet. Hij gooit nooit met deuren : dat zijn houten vloeken.
De menschen moeten niet denken dat hij boos is. Het is
ook erger : hij voelt zich verslagen, vertrapt, gehoond. En
dat door dien kwajongen ! Dat die hem de kroon van het
hoofd moest nemen, hem het leven tot een last moest
waken! Ja, letterlij k. Zij n g rij ze zomerpak, gisteren nog
zoo luchtig en correct, nu is het van lood. En hij ziet
Bertha wel wuiven, wil zijn goed vrouwtje ook wel terugwuiven, maar hij kan zijn panama niet omhoog krijgen.
De smaad is to wreed : Karel weggeloopen ; zijn eenige
zuster een verlaten vrouw ! O, wat zal de Blauwe Vaan
daarvan vroolij k wapperen ! Wat zullen de volksverdervers
in dit tyrannieke nest het uitschateren en zich likkebaarden ! Een aanfluiting geworden, de naam Ruyschveld,
sinds menschenheugenis in Oosterend de toevlucht der verdrukte Witten. De Ruyschvelds, altij d opgekomen voor
den vooruitgang, in de blauwe dagen daarom dood verklaard, nu in de ruimere dagen door het beste volksdeel
geeerd en alleen door de achterblij vers verguisd, maar
steeds gebleven strij ders voor vrij heid en recht, ongerept
van naam. En nu die naam aan Harden, en dat door zoo'n
aap van 'n jongen, die liever versjes in De Nieuwe Stroomimg
zet, dan kleur bekent. Neen, Clara, heeft geen schuld ;
zij blij ft eon echte Ruyschveld. Getrouw, dat zij Karel
preste to solliciteeren naar het directeurschap van de ver-

38

VRIENDSCHAP.

lichte H. B. S. to Bleekhoven, waar de gemeenteraad zijn
plicht begrijpt en neef Marinus de lakens uitdeelt. Zijn
pertinente weigering, en eindelij k baloorige vlucht enkel
nude vooroordeelen, ten slotte voor den dag gekomen.
Daarom kon er ook geen gezelligheid heerschen in dat
hifwelij k. Clara's fausse couche een blauwe geschiedenis,
niets anders, want nog nooit voorgekomen bij de iRuyschvelds ! En dan deze smet op zijn naam, joist nu eindelijk
zijn candidatuur voor de Tweede Kanner zal geproclameerd
worden, en hij tegen zijn blauwen sterken tegencandidaat
niet een stem kan missen.. .
„Henri, wat heb je ?"
„Goeden morgen, lieveling," en haar vluchtig op het
voorhoofd kussend : „wat 'n heerlij k weer".... Legt dan achteloos zijn panama op Naar bureau, en stapt ongedurig
de kamer op en neer. Die pan ama op haar bureau, dat
onrustige van hem, zij begrijpt er niets van. Zie, hoe zijn
forsche mannenhan d beeft, waarmee hij aarzelend over het
zwarte, op den schedel gescheiden haar strij kt, terwij i zijn
donkere oogen zoo somberen in het voile, gesehoren gelaat.
„Heb je jets ergs gehoord ?"
„WatP Och. , och peen.."
„lets on aan genaani s ? Zij n ze weer onvriendelij k . , , a"
„Och . , korn laten we maar eerst ontbij ten."
„Neen, niet gaan ontbijten met een berg bezwaren.
Straks op kantoor komt er toch genoeg op je af. Biecht
Bens op. De afrekening van den uitgever niet betaald ge^
kregen P"
„Och dat! her !"
een enveloppe nit zijn zak Naar
aanreikend
„In orde. En dat andere . •"
„Willen verzwij gen ? Neen, Henri, jij leeft heelemaal
voor anderen. Licht dat je vrouw iets voor jou wil zijn."
„'k Had het straks willen zeggen
maar nu je wilt:
Karel is weggeloopen."
„Maar Henri, hoe kohl je daarop ! a"
„Clara riep me in. Gisteren aan de koffie 'n scene
gemaakt, omdat hij niet wil solliciteeren naar Bleekhoven
en nog niet terug."
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,,Maar Henri, dat kan iiiet! Karel wegloopen 1"
,,Tk ben er ook ingeloopen, Bertha. Een leeraar, die
is to vertrouwen, dacht ik ook. 1k vergat mee in rekening
to brengen (Tat hij bier op die blauwe school in een onvrije
omgeving verkeerde. En al heet j e wit, doe j e wel eens
blauw! En met de wolven in het bosch meehuilen is makkelijk - en voordeelig."
,,Henri, billijk blijven! leder weet dat Karel bekend
staat als de beste der leeraars, en eerlijk is Karel, daar
sta ik voor in."
,,Eerlijk in zijn vooroordeelen, eindelijk! Die steeds
bedekt achter een schijn van meegaandheid. Nu hij
kleur moet bekennen, ontpopt zich de bekrompen tegenstander."
,,Ik ben bang dat je hem zoo ndóit begrijpt. Als je
de din gen to duidelijk maakt, doorgrondt j e ze nooit."
,,Ik hem niet doorgronden P Heel zoet, zoolang hij van
Clara's geld en zjn halve baantje mooi weer kon spelen
en zijn naampje kon lezen in De Nieuwe Stroominy. Maar
inag hij als directeur der verlichte H. B. S. to Bleekhoven
Been versies meer zetten in dat ongeloothjk-domme tijdschrift, dan baloorig wegloopen, want z'n poëzie is z'n zaligheid of misschien moet ik zeggen: poëzie is zaligheid."
Bertha zwijgt; want pier begint hun spraakverwarring,
bij de literatuur. Henri vindt vaders romans niet-verlicht,
en dus nergens goed voor, en Karel's poëzie nauwelijks
een schouderophalen waard. In droeve bedrijvigheid drukt
ze op den schelkriop en legt den huisbijbel voor hem neer.
Maar als Grada en Jaantje zij n binnengekomen en
Henri begint to lezen, kan zij er haar aandacht niet bijhouden.
Karel weg! Gelukkig niet met een andere. Alleeri om
nit de knellende omgeving te geraken. Was hij dichter,
hij zou zich vrij zingen. Neen, hij is het niet, verlangt
alleen het to zij n. En dat verlangen doet hem soms zuiver
zingen. Zooals laatst die vertaling van Arno Holz. Toen
hij even moedeloos was als zij. En zij hem weer vertelde
van vaders evenwichtig werken, vooral then hij blind was
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geworden. En hij, naar buiten starende, knikte : „ja, als
je vader, buiten, in de bosschenr He, weer in de bosschen van
Waveren to zijn, weer jong to zijn, ah, dan kon ik dichten.
Als je gaat mislukken, moet je terug n mar je jeugd... ja,
naar de bosschen van Waveren !"
Irneens, als door eerl schok, weet ze dat hij nu wandelt in de bosschen van Waveren. Nu Naar gedachten dit
rustpunt hebben, kan ze luisteren. Ja, het doet goed to
luisteren, en Henri leest met zijn ziel. Wel heeft volgens
zijn partij de bijbel uitgedien d, maar hierin heeft hij
zijn vrijheid toch behouden en zoo vindt hij werkelijk in
den bijbel alles. Daarom is hij zoo krachtig, zelfs nu.
Ongeluk maakt hem leniger, tegenslag doet hem opveeren.
Was ze maar als hij!
,,Want zoovelen als er door den Geest Gods geleid
worden, die zijn kinderen Gods. Want wij hebben niet
ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot
vreeze, znaar gi j hebt ontvangen den Geest der aanneming
tot kinderen, door welken wij roepen : Abba, Vader !
Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen
Gods zijn;; en indien wij kinderen zijn, zoo zijn wij ook
erfgenamen, erfgenamen Gods en medeerfgenamen van
Christus".
Hoe zalig moet het zijn, dit zoo verzekerd, zoo dankbaa,r to kunnen zeggen als Henri. Voor haar is dit niet.
Niet als Naar vreemd of ongewenscht, maar als voor Naar
gevaarlij k. Indien zij zoo gaat getuigen, zal ze weer opgaan
in gefantaseerde, ingebeelde vreugde, om, tot de werkeli j kheid teruggebracht, to bitterder Naar onmacht to gevoelen.
Neen, niet voor haar ! En toch : zalig er naar to luisteren.
De bijbel heeft een poezie, waarvan de poezie niet weet,
de poezie der lokkende liefde, van den troost, der levensoverstorting. lion ze maar altijd luisteren naar den bijbel,
ze kreeg ook wel leven. Maar ze kan niet, zooals ze niets
kan, niets...
„Ho, wij fj e ; nu vergeet je voor dies... je eigen man.
Waar blij ft de thee ?"
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,,Zie j e wel: ik kan niets. Nog geen theeschenkeri.
Wacht.. flier.. Zoo.. genoeg melk P"
,,O j a - en weet j e wat jij dan straks moest doen P
Clara wat helpen. Misschien doet ze nog het beste een
brief je aan den directeur to schrijven, dat hij wegens
plotselinge uitstedigheid heden verhinderd is les to geven.
Onthoud: plotselinge uitstedigheid. Onthoud dat: plotse
linge uitstedigheid. Dat laat nog een achterdeurtje open
voor 'n telegram of brief, hoewel ... "
,,Prachtig dat j e daaraan denkt! Ja, 'k zal het Clara
zeggen: plotselinge uitstedigheid. En weet je wat jij dan
moest doen ?"
,,Ik? Wat zou ik kunnen doen P"
,,Hem gaan halen."
,,Makkelijk gezegd! Wie weet waar 't heer uithangt !"
,,In het hotel Waveren to Gorssel."
,,Hoe zeg jij dat zoo zeker P"
,,Weten doe 'k het niet, ik voel het zoo. Hij is nit
Gorssel, dweept met Waveren... wil daar tot kalmte
komen..."
,,Hij zal wel in Brussel of Parijs zitten. Pat staat voor
een dichter.. maar zoo'n boersche geschiedenis !"
,,Hij is er jong geweest.. Waveren trekt hem het

sterkst. ."
,,'t Is waar.. hj komt er vandaan.. Enfin, 't was to
probeeren.. hoewel.. wij hebben dan wel het onze gedaan,
mér dan het orize.. 'k Zou dan Lien uur vijf moeten
gaan en zes uur kunnen terug zijn."
,,Heerlijk Henri! Wat pak jij toch alles ferns aan! Nu
komt alles terecht.. Maar beloof me een ding."
,,Beloven... beloven P"
,,Ja, dat je in hotel Waveren eerst rustig gaat lunchen
- en iiiet vergeten! Ook niet in 'n hap en 'n snap, zooals gewoonlijk. En als ik j e dan een briefje voor Karel
meegaf. ."
,Noodig P Zoo'n brief. ."
,,Absoluut onnoodig; gewoon kattebelletje. Maar is
het je lastig, dan doe 'k het niet.."
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„Och, als jij erop gesteld bent. Maar het is af, als 'k
langs kom ? Eerst natuurlijk naar kantoor, met Hem mens
de zaken regelen , . , de beurs in Amsterdam net in de
war... En dat alles om zoo'n vlerk !"
„Natuurlij k, 'k schrij f direct, alleen omdat het anders
zoo onhartelij k lij kt. Nu al weg P 'k Heb je nauwelij ks !
Geen thee meer ? Prachtig dat 't gaat. Jij kunt ook alles.
Vergeet nu niet to lunchen ! Da-hag !"
„Och Grada, wil je me even mijn parasol brengen ?
Neen, hoed en mantel hoeft niet. 't Is nog zoo vroeg."
Bertha staat van Naar bureautje op, reddert de dingen,
sluit de brieven. Voor Martij ne, haar maandgeld, zelve
brengen. Aan Willern den Outer, een aangeteekenden ;
zelve posten. Aan Karel, dien zal Henri meenemen. Aan
Karel... toch moeilij k ... toen ze er hulpeloos voorzat is
het nog maar geworden zijn eigen haar voorgelezen vertalinkje van Arno Holz. Karel zal er om lachen, Henri
moet weer goedmaken wat zij bedierf. Waarom niet voornit bedacht dat haar briefjes nooit helpen ? Nu kon ze
Henri niet voor gek laten loopen .. ook gees boodschap
sturen dat ze terugkrabde. , geen cas znaken om een briefje
aan Karel. 't Vas Loch moeilij k .. En het moeilij kste komt
nog: het bezoek aan Clara. Bij anderen g aat het altij d
van het moeilijke naar het mooie, bij haar van het moeilij ke naar bet moeilij kste . .
„Mooi, Grada, joist de parasol, die 'k bedoelde. En
kijk 'ns : pier de huishoudboekjes, en daar een brief, dien
meneer, op weg naar den trein, komt aarihalen. Meneer
komt niet aan de koffie . , dus niets bizonders."
„Jawel, mevrouw."
Onder de opgestoken parasol komen de brieven in
Bertha's hand naar vorez als een. verzoek Naar asjeblieft
niet op to houden, en zoo streeft ze vlug voort, door enkel
onzekerheden. Ziet niemand en niets ; alleen de punten
parer schoenen die speelsch onder haar rok verschijnen
en verdwijnen. En weet, als ze Clara's tuinhekken opent,
nog niet wat to moeten zeggen. Als God Naar nu maar
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wijsheid geeft! Of tenrniiiste bewaart voor dwaasheden;
dat is al mooi genoeg. Ah, Clara in de serre!
,,Goeden inorgen! Al zoo vroeg aan de leetnur P" gumIacht ze, want Clara is op haar best: in de gele ochtendjapon die zoo past bij haar kinderlijke charme en zoo
goed kleurt bij het bleek-bronzige der Ruyschvelds - en
bovendien: werkelijk met een boek in de hand.
,,Maar Bertha, wat 'n vraag? 'n Mensch lééft toch om
to lezen ??"
Bertha, lichtelijk geschrokken van die stekelige stem
en woedende oogen, voelt dadelijk alien angst en beklemdheid wegebben voor heldere kalmte. Want Clara heeft een
houding aangenomen, blijkbaar haar verwacht, zich voorbereid op 'n scene. Natuurlijk niets merken. Ze bereddert
haar parasol in 'n hoek, haar brieven op 'n tafeltje, en
glimlacht met 'n stoel in de hand: ,,Ja, het zijn je mooiste
momenten: to kunnen lezen. Maar een mensch komt er
zoo weinig toe."
,,Dat zeg jij, de dochter van een schrijver? Pas op
dat Karel 't niet hoort."
,,'k Heb het joist van vader en van Karel. Schrijven
en lezen liggen in elkaars verlengde, daarom zijn ze zoo
moeilijk. Schrijver en lezer reproduceeren beiden, en daarvoor inoet j gestemd zijn."
,,Span j e maar niet zoo in, Bertha. 't Is me al lang
geleerd: wij weten niets, bij schrijvers woont de wijsheid."
,,En de schoonheid - tenminste ze zoeken die."
,,Zoeken! Ja, hoe? Avec des livres on fait des livres !"
,,Zoeken, zeker! Daarom is het moeilijk de vrouw van
een schrijver to zijn, heel moeilijk."
,,Weet jij daarvan? Henri is wel wijzer."
,,[k weet er toch wel jets van, Clara. Vader was blind
Coen hi me zijn romans dicteerde. 1k zie zijn bevende
handen nog zoeken naar de bibelots van zijn schrijftafel,
hoor hem nog klagen als er een was verzet. En dan z'n
zuchten over het moeilijk leven van hem en moeder, toen
hij voelde to moeten schrijven, en het nog niet kon. En
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ook z'n zegenen van moeder voor Naar geduld met hem.
Ja, hun huwelij k was wel moeielij k en moth..."
En ze zit weer aan Naar tafeltj e bij het open raam . .
vader aan zij n schrij ftafel, de blinde oogen schuin gehev e n
in het zonlicht. , de fijne hand door den witten baard en
de leeuwenmanen. Van buiten vage dorpsgeluiden : wielgeratel, klokgelui ; uit den twin al tij d diezelfde vinkenslag . .
en zij schrij ft, schrij ft. Eerst ziet ze niets, wandelt ze door
nevelen, dan vormt zich het leven in wankele gestalten, gaat
Naar voorbij in nu-duidelijke beelden : een wonderschoone
droom die werkelijkheid wordt door gevoelvolle aanschouwing. En dan glinnlacht ze: dat geduld het eerste en het
laatste is.
„Als je wist, hoeveel geduld ik heb gehad met Karel !"
Bertha schrikt wakker. .Heeft ze dat hardop gezegd
Schijnt, want Clara snikt het uit, de handen voor de oogen.
Ze slaat de armen om haar peen en sust : „Och, neem me
niet kwalij k , , ik droomde en dacht aan vader".
„loch is. . , het.. zoo.. en.. en 't helpt niets !" snikt
Clara heviger.
Bertha trekt een stoel bij, drukt Clara's hoofd tegen
den schouder en fluistert : „Mawr, lieve Clara, wie denkt
er aan jou jets to verwijten" ?
Nu geheel tegen Bertha aanleunend droogt deze de
tranen en klaagt met zachte, weifelende stem: „jawel.. .
ik
maar
begrijp het... nooit ... haast nooit"
„Wat begrijp je niet ?"
„Wat ik
eh.. ."
eh
„Wat je moet doen ? Ja, wie weet dat gewoonlij k .. ?"
„Neen .. wat ik
eh.. mooi moet vinden."
eh
„Haar, dat heeft geloof ik ieder."
„Eerst vond ik zij n verzen eh heusch mooi. En
toen heb ik me Bens vergist. Hij las een vers mooi voor
en ik dacht .. , dat het van hem was en het was van Franszen
ik had het bespottelijk moeten vinden en vond het
mooi... then heb ik lang het omgekeerde gezegd van wat
ik vond. Nu ben ik in de war.. begrijp er toch niets van."
„Karel's poezie is ook nog niet klaar".
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„Jij begrij pt ze toch! Niet klaar ?"
„Bij large niet — wordt misschien ook nooit klaar."
„Waarom doet hij het dan ?"
„Omdat hij moet. En al mislukt het hem, hij moet.
En dit is het mooiste in hem. En daarbij moet jij hem helpen."
„Ik ? 9" Zich rechtzetten d kij kt ze Bertha aan met de
donkere oogen, een blosje op het even-gebronsde gezichtje.
„Ja, zijn mooi vrouwtje, waar hij dol op is. Wie anders ?"
„En ik begrijp juist die verzen niet !"
„Hoeft ook niet. Laat hem tobben met zijn poezie
maar effen zijn weg, troost hem in z'n eenzaamheid. Beets,
geloof ik, heeft gezegd : „voor alles wil men lieve vrouwen".
En mannen zijn net kinderen, hunkeren naar 'n lief koozing."
,,Karel? Dan ken je hem niet! Ik zou ... maar durf
niet.. want dan moet ik weer die poezie .. "
„Nu laat je me Loch lachen. Dacht je dat Henri van
mij licht wacht in zijn politieke of bankierskwesties ?"
„Dat moet toch P Man en vrouw moeten toch alles
samen..."
„floor eens : hoe weten we zelf niet, maar wij, vrouwen,
hehben nu eenmaal heelende handen. En wij moeten die
gebruiken, want we krijgen onze manners altijd gehavend
thuis."
„Maar jij begrijpt Karel's verzen altijd ! Hij zegt het zelf,
en Henri dat hij om die verzen niet naar Bleekhoven wil."
„Zou jij graag naar Bleekhoven gaan ?"
„Ik ? Nooit ! De directeurswoning, we zijn er eens geweest, staat vlak naast de bierbrouwerij afschuwelij ke
lucht ! Maar Henri zegt dat het moet. A lle vorige directeurs
daar kregen een benoeming naar den Haag. Ik moet Karel
aanzetten."
„Moet , , moet! Van eigen kleine plichten zeg ik: „dit
moet", en dan gaan de groote, gemeen schappelij ke van zelf.
Zeg je bezwaar tegen Bleekhoven, als Karel terugkornt .. "
„Ja, Ms Karel terugkomt, als ! Zoo weet de heele
school het !"
„Ik vergeet ook alles! Nu heeft Henri het me nog
zoo gezegd. Hoe laat beginnen zijn lessen ?"
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„Vandaag ? 't Is IDonderdag ? Elf uur."
„Dan kan het nog. Gauw een briefje ! Aan den directeur dat hij wegens plotselinge uitstedigheid
ja, zoo zei
Henri
heden verhinderd is les to geven."
„Maar dan weten ze het, Bertha !"
„Zeker. Maar hij komt terug. Henri is hem halen."
„Hem halen ? Waar dan ?"
„Te Waveren. Is daar niet dat bosch, waar hij mee
dweept ?"
„Ja, de Beukentempel .. , maar hoe wist Henri.. ."
„Kind, waar is je postpapier ? Je laat me maar rondtobben. Ah, hier ! Keurig papier. Allons, hier inlet, en
schrij yen."
„Wat zei je ook weer... ik weet niets ...
„Henri zei: „weggens plotselinge uitstedigheid verhinderd les to geven." Dat zal hij later wel ophelderen."
Bertha ziet Clara het bi•iefje schrijven en voelt moederlijke teederheid voor het zusje. Wat houdt Clara Loch een
charme, ook al stommelt ze onredzaam tegen alles aan.
Al schommelt ze als een gansje den verkeerden leant op,
ze ziet er uit als een nlooi medertj e dat alles weet en
alles kan. Je kunt en moet haar liefhebben, misschien ook
om haar gebreken, omdat die echt 'n gemis zijn, nooit
verkeerdheid. Van zichzelve kan ze dit met zegg en. Bij
zichzelve misschien minder Bemis, meer verkeerdheid.
„Haar als hij nu eens niet terugkomt!" huivert Clara,
den brief nog niet sluitend.
„Wil je wel wat meer respekt hebben voor mijn man ?"
„Me dunkt .. Henri en ik .. "
„Ja, 'k meen het. Henri is gegaan om Karel to halen,
this Karel komt !"
„Heusch ? .. Moet je nu ineens weg ?" en Clara loopt
eensklaps naar Bertha, slaat de armen om haar p als en
fluistert : „Dank dat je zoo lief voor me bent".
Bertha wikkelt zich los, neemt, als gehaast, parasol
en brieven en vlucht weg onder wat grappig gepraat, door
als warm ze tevreden vogeltjes.
Clara luchtig beantwoord
Zoodra het tuinhekken achter Bertha dichtvalt, loopt
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ze rustiger : nu ziet ze wel alles. Hoe verrukkelij k is heden
het Berkenlaantj e ! Hoe gracelij k die witte, meisj esslanke
stammetjes, zoo los, luchtig omhangen door het vlammend
gele loof. En wat laat de zon op den bruin-rooden klinkerweg g oudstukken regenen door de levende schaduwen der
berkjes. En hoe blinken aan de zonzijde die villaatjes, in
hun veel kleurige tuintj es, tegen den blauwen naj aarshemel.
Hoe jammer dat het Berkenlaantj e al uit is! Maar nu
wenkt het Tuinwegje. Dat is ook zoo mooi, hoewel heelanders mooi. Het gladde, zwarte paadje, tusschen hooge
heggen slingerend is altij d hard, nooit stoig. Loopt daarom
zoo knus, veilig, rustig. Achter 'de heggen hebben arbeiders
en kleine burgers hun aardappelakkers, opgefleurd door
zonnebloemen en zelfs pier en daar door dahlia's en stokrozen. Te wandelen door deze omgeving van bescheiden
welgedaanheid en kleine weelden stemt knus, ook dankbaar.
Hier voelt de mensch dat God is voorzienigheid, en datVoorzienigheid waakt vooral over de kleinen.
Ah, daar bij de zwenking van het wegje is Martijne's
huisj e al. Haast to gauw. Als ze de parasol dichtknipt
verbaast ze zich dat er zooveel zon staat op zoo'n klein
huisje. Maar, bang door de buurt gezien to worden, bukt
ze zich haastig naar de klink van het groene deurtje en
schuift gebukt binnen. Wat is Kier toch alles miniatuur,
dat pompje, dat vaatwerk ! In een paar kleine pasjes is
ze het bijkeukentje over, opent de deur en richt zich eerst
geheel in Martijne's keukentje op.
Het is een laag vertrek met blauwig-witte wanders en
een bruine balkenzoldering. Door het eene, met bloempotten
bezette raam valt koel noorderlicht, en op de roodesterikken vloer, tusschen tafel en potkachel, zit in een
boeren-leunstoel onder een Witte knipmuts en zwarten
schouderdoek een gebogen figuur, de voeten op een stoof.
Hoofdschuddend tegen Martijne's rug nadert Bertha,
gaat voor Naar staan en zegt : „maar lieve kind !" Houdt
dan op, want het aan de stoel gebonden vrouwtje heeft
en door haar algeheele hulpbehoevendheid en door de
0. E. XIII 3
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groote blauwe oogen van het bolle in de knipmuts gevatte
gezicht iets zeldzaam kinderlij ks.
Doch zet dan, licht verlegen, door: „heusch, lieve kind,
waarom laat je je niet met stoel en al in de zon zetten ?"
,.Och, doar is de mevrouw wir ! He' 'k het nie' gedocht ? En hoe makt de mevrouw het en de ineneer
hit den schoudermantel komt houterig de arm van
het paarse jak to voorschijn en met een schokbeweging
van Naar pij nlij k lichaam tracht Martij ne haar door knobbeljicht misvormd handje mevrouw toe to steken, maar het
lukt niet.
Meewarig buigt Bertha zich, dock als ze de papperige
vleeschkussentjes van het kromgetrokken handje aanraakt
en even een pijntrek ziet op Martijne's gezicht, voelt ze
zelve pij n van binnen, laat het handje los en . fluistert
„weer zoo'n pij n" ?
„Och mevrouw, da's altied allins, alle morgen van
God. Moar dan zeg 'k derek 't versj en van grootmoeder:
So 't God goed is, so is 't ons mee.
Ons beste werek is stil sijn.
De dienaer en de heer zijn twee,
Doch moeten eens van wil sijn.
En 't helpt, 't helpt."
Bertha knikt met jets droomerigs in de oogen en
glimlacht als in Martijne de familietrots ontwaakt : „Die
grootmoeder van me, da' was d'r eene ! Geleerd dat 't
wins was! Altied in 't goeje .. netuurlijk. Toen d'r erste
man van een steiger hardstikke-dood was gevallen en de
domeneer 't heur kwam verkondigen, weet de mevrouw
wa' ze zei ?"
Bertha schudt het hoofd en heeft het gevoel dat ze
als klein kindj e met zusj e een spelletj e doet.
„Ze zei pardoes : „onze hulp is in den naam des
Heeren", en de man was er heelegoar kapot van de
domeneer altied. Moar zukke as mien grootmoeder bennen
d'r niet weer; die ffloddermadams van teugeswoordig, ,"
„Jawel.. , maar zou je nu heusch niet liever in de
zon zitten ?"
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„Heur 's mevrouw: der zien minsen veur de ruumte
veur alles zien der minen minsen veur de nauwte
sen neudig moar niet iederen man past ieder kleed.
As ik ien de ruumte kom, sniedt me de zon levend ien
stukken. Ik mot pier blieven, en anders nergens. Thuus
is thuus, zeg ik moar, al is 't op de hei."
„Ja, dat is het heerlijkste van alles. Maar kijk, nu
weer bijna vergeten . , pier je gewone .."
„Nou kom 'k weer heeleg oar ien de ruumte !" roept
het vrouwtje met de enveloppe in het verschrompeld
handje : „van dioakenie en vrouwehulp he'k mien leven, moar
de mooiigheid d'rvan : da;k suuker in de koffie en wat op
het brood kan hebben, da' komt van de mevrouw."
„Neen, niet van mij ! Maar nu je toch in de ruimte
komt, als je zelf zegt, zou je nu eens buiten in de zon.
„Neej, de mevrouw bedoelde het ien 't netuurlijke, en
ik meende 't ien.. 't stichtelijke, za'k moar zeggen. Niet
dat de mevrouw.
„Je hebt gelij k, Martij ne. Maar nu moet ik dezen brief
nog op de post brengen," glimlacht Bertha opstaande, en
Naar luchtig op den schouder tikkend : „Da-ag !"
Buiten, in de voile zon, op het zwarte wegje tusschen
de welig-riek^ende tuintjes voelt ze zich beschaaind door
de dankbaarheid van het jichtige vrouwtje in Naar kille
keukentj e. Ze knipt snel met de oogen : de tranen zitten
weer hoog. Ze is ontroerd en toch innig rustig. Op het
smalle paadje tusschen de hooge heggen heeft ze wijkend
perspectief in de dingen. Ze ziet Karel, z'n donkere, aspiratievolle oogen tusschen z'n weerbarstig-neervallenden
haarlok ; ze ziet Clara, wat week misschien, maar zoo welwillend en lief; ze ziet Naar eigen angst voor levensmislukking naast Henri's onverstoorbare verzekerdheid ; het
is alles vreemd, en schij nt toch goed to gaan, niet anders
to kunnen. Zeker, het verkeerde blijft verkeerd maar
toch er regeert een Yader in de hemelen. En ze hoort met
een glimlach Martijne's kinderlijke stem beslissen : „Heur's
nzevrouw : der zien minsen veur de ruumte en minsen
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veur alles zien der minsen neudig -veer de nauwte
moar niet iederen man past ieder kleed."

Midden onder het hooge gewelf van den Beukentempel op een groen-verweerde bank een man, wijdbeens en
wijdarms, het hoofd achterover, Karel de Mijre.
Hij heeft de oogen gesloten, want hij wil den Beukentempel heelemaal zien, en van alle keeren.
Den eersten keer als klein Kareltje, aan de hand van
moeder, en zoo onwennig in het zwart, heelemaal in het
zwart. Toen moet het vroeg voorj aar geweest zijn. Want
het is bier enkel licht ; het telkens opnieuw wij kend gewelf is zilverig-zeegroen, en kwieke vinkenslagen knallen
forsch en dauwfrisch door fijner vogelengekweel. Moeder
zit pier op de bank, slaat den zwarten sluier op, trust hem,,
en hij vleit zich tegen haar aan, omdat moeder heerlij k
nu eindelij k niet meer bij zieken vader zit, maar met hem
in het bosch gaat.
Den tweeden keer, als verliefde jongen. Alleen, eenzaam, alles verloren hebbend want Marietj e is naar Amsterdam verhuisd. Donkere herfstavond ; de onzichtbare
bladerenhemel hangt laag, neerdrukkend ; maar die buitenste
duisternis troost; hij zwelgt in zwarten weemoed en de
dichter in hem slaat voor het eerst de oogen op.
Den derden keen, met zijn bruid, een helderen winter
dag. De blonde beukenzuilen, met het rosse kantwerk der
takken tegen den stillen hemel weidsch als een kathedraaL
Clara, om voor to knielen zoo lief, kijkt meer naar hem
dan naar zijn tempel, en hij luistert meer naar metalige
bijlslagen van een hakker in het bosch, dan naar Naar
stem. Het valt hem tegen dat de Beukentempel en zijn
bruid elkaar niet meer meevallen, en toch zijn ze beiden
ontroerend-mooi in hun eigen eenvoud, en zal hij ze nooit
schooner aanschouwen, nooit.
De vele andere keeren dat hij pier kwam, zag hij
weinig of niets ; nu ook niet zooveel als hij hoopte.
Hij opent de oogen. Wat ligt hij nu nietig, verloren
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tusschen die onlhoog torenende stammen. Kij ken ze trotsch
op hem veer, ordat zij tiff el weten wat bereiken is, hij
niet :' Hoe statig daalt die schuine lichtzuil door de gewelfopening op den van dorblad licht-bruinen bodem, waartusschen die merel, net zijn besliste sprongen, zoo leutig
rondscharrelt. In de verte kirt droevig een woudduif en
van het kasteel komen twee slagen van de klok, even
nazingend in de stilte.
Zalig, hier het leven to kunnen verdroomen. En Loch
hij heeft er niet meer genoeg aan. Zijn hart klopt; hij
verlangt naar Clara. Niet naar de zuster van den menschendrijver, den ijveraar, den eeuwig-opzettelijken Henri. Die
zuster juist deed hem boos wegloopen. Maar vannacht
wakker liggend op de hotelkamer is het hem duidelijk
geworden : hij moet naar huis. Is dat naar Clara? Ja, naar
de huisvrouw; niet naar het huffs en niet naar de vrouw,
dock naar de huisvrouw. Hier, neen die Beukentempel is
maar een vluchthaven, en het schip is niet gebouwd voor
de haven. De wij de zee lokt ; alleen als we onzen weg
zoeken door het ongebaande geraken we thuis in het
vreemde levee. En juist door je huisvrouw, want die maakt
je leven, leert je zien en geeft je vrij heid. Maar de mi-sten hebben een huisvrouw. Henri bij voorbeeld niet, de
hoogmoedige nil, die in zijn beginselen-gevangenis opgesloten
met zijn blinde handen naar den wand Last en zich verhoovaardigt dat hij vrij is en vrij maakt. Bertha zou jè
huisvrouw zijn, maar dat won de modegek niet, en zoo is
ze de heilige geworden. Maar Franszen bij voorbeeld is evendrij verig. Je proeft het uit zijn laatste Nicuwe Stroomingartikel. hij is maar op een andere manier pedant dan
Henri, want hij foetert ieder voor huichelaar uit, die maar
een millimeter boven zijn beperktheid traeht to komen.
Neen, wat Franszen verheerlij kt is alleen een anders-gekleurde gevangenis dan die van Henri.
0, nit de gevangenis, in de ruimte, eindelij k tehuis
to zijn!
Zooals die oude Karl Gerok zei :
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Ich mochte heim ; das Schif Hein sucht den Hafen,
Das Bachlein lauft ins Meer,
Das Kindlein legt in Mutterarm sick schlafen,
LTnd ich will auch nicht mehr ;
Manch Lied hab' ich in Lust and Leid gesungen ;
Wie emn Geschwatz ist Lust and Leid verklungen,
Im Herzen blieb mir nosh der letzte Reim:
Ich mochte helm.
Natuurlijk anders dan hij. Zoo'n Oberconsistorialrath
of Kaiserlich-Koniglich Superintendent denkt daarbij aan
zij n christelij k Walhalla, en begrij pt met zij n duitsche
hersenen niet dat het Koningrij k Gods geen feller antagonist heeft dan de hemel die belooning is voor de eene
of de andere leer. Neen, je moet dit ideaal : „ich mochte
heim" reeel nemen en reeel maken. Er de synthese in zien
van alle theorie en praktijk, en die synthese voorloopig
vinden in je „huisvrouw". De bij bel weet het wel : van de
vrouw, van Eva of van Maria, komt alle ellende en alle hell.
0, naar huffs, naar huffs, naar Clara, naar Clara!
Maar niet naar $enri's zuster. Och, 't is hoar niet
kwalij k to nemen dat ze hem sours het paradij s uitjaag t.
Je wordt niet tevergeefs van ouder tot ouder opgetog en
in het alleenzaligmakende Ruyschveldisme. Allerkoddigst
moet het zij n de wereld als een Ruyschveld to doorwandelen,
en alles beter to zien, beter to doen, beter to zeggen dan
ieder ander.
Dat Bertha Henri waarachtig kan liefhebben, terwijl
Naar geheel oprechte ziel vrij blij ft van elken Buyschveldiaanschen smet, dat is reeds voldoende om eerbiedig
voor haar to knielen.
En Clara is geen zuivere Ruyschveld, in den laatsten
tij d wat geworden door broerlief, dien de politiek tot een
tiran of de heerschzucht tot een politicos maakte. In de
kern heeft Clara wel de eer zichzelve to zijn en daarom
kan zij dit worden.
He, wat komt daar achter hem aanritselen door het
dorblad ? Een daglooner, een boerenkindje ?
Hij zet zich recht, Wendt zich om, staat op en ineens
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draait de Beukentempel in het rond en begint hij to zinken
in een plotseling in den grond geslagen gat. Hij ? .. Daar
wordt zijn hand gedrukt door een handschoen en hoort
hij het eig enwij ze geluid van den mensehendrij ver, van
Henri. Gelukkig, hij zit weer, en de Beukentempel staat
weer, en hij schij nt Henri ook al geantwoord to hebben.
Want met de donkere torren-oogen in het Zondagsche
bakkersgezicht knikt deze hem grootvaderlij k toe. En houdt
zijn panama op en zijn handsehoenen aan en tikt nuflig
een pluisj e of van zijn zomerpak, onl zijn waanwij sheid
kracht bij to zetten.
„Maar kerel, als we eens tot de praktijk overgingen !
Je blijft daar zoo manhaftig staan. Vlei je neder op deze
eenvoudig e bank."
„Het m ag niet lang zij xl . 't Is een heele wandeling
hierheen van het station en 'k heb je lang loopen zoeken.
En 'k heb me niet weinig moeten jachten op het kantoor.
Maar nit de zaak zulk een ernstig karakter heeft aangenomen, moest ik wel uitbreken. Want je begrijpt, zoo'n
handelwijze ! ...
„He, he" zucht Karel, zich verzettend. Dan bukt hij
voorover om den woordenstroom to ontduiken. Ziet daar
een paar mieren achter elkaar aanmarcheeren, precies
indiaansche woudloopers. He, 'n idee : jelui m.oesten nu
een s luisteren naar deze zuivere Ruyschveldiaansche wij sheid ; zoo jets hooren jelui hies niet elken dag, arme, arme
mieren ! Werkelij k ze doen het. Kij k, ze staan stil, ze
luisteren, ze luisteren waarlijk. Owee, zij weten het ook al !
Het is hun to bar geworden : kij k, ze vlu chten in hun
holletj e, weg ! Nu hoort hij weer Henri's g ebazel ; dat
wordt pier een pij nbank, en hij springt op: „Maar zeg : het
is her geen Provinciale Staten of Vaandrag ersvergadering !"
En even moet hij glimlachen als hij die schaterende
a's zoo uitdagend hoort schallen en echoen onder het
bladg ewelf.
Doch Henri blijft zitten, slaat in droeve berusting de
armen over elkaar en ziet den domper eer meewarig dan
verontwaardigd aan. Och, het bhjft den moriaan gewasschen.
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Zie, die zwarte haarlok wuift weer wild, weerbarstig over
dat koperen voorhoofd, en in de woedende oogen danst
weer het duiveltj e van verwaandheid. Waarachtig : een
toonbeeld van opzettelijke verblauwing ! Waartoe zulk een
pedant langer met vriendelij k betoog van ongelij k willen
overtuigen P Ben blauw kopstuk, als van Weerle, gaf zich
laatst voor de klem van zijn betoog gewonuen, op dezen
aalgladden aap met dichter-allures moet dit afschampen.
Dwaas van Bertha hem hiertoe aangezet to hebben. 'n Getiranniseerde blijft een tiran, ook al aapt hij uiterlijk de
manieren van een vrij man na. Desniettemin : het was
plicht hem to waarschuwen voor zij n dolligheden.
,,Anders: met wat je zegt ben ik het volkomen Bens."
„Wel vriendelij k. Mag ik dan vragen, wat ik g ezegd heb ?"
„Wat je altijd zegt. Niet ieder mensch heeft wat to
zeggen ; wie dat wel heeft, zegt altij d hetzelfde precies
als de vogels."
„Dan zou ik wel eens wilien weten, wat ik altij d zeg."
„Kij k, die lust tot zelf kennis ! Merkwaardig ! Maar als
je wilt: vooreerst zeg je altijd : ieder mag nieewerken tot
meerderen roem der Ruyschvelds ; ten tweede dat ik, helaas,
de daartoe vereischte kwaliteiten mis en dus nooit naast
jullie zal zitten op de gereserveerde familietribune ..."
„Tk duld Been spot met wat mij heilig is."
„Daarom juist zeg ik 't. Waarachtig, Henri, wat weer
ernst, weer ernst!"
„Pas op, dat wij geen ernst gaan maken ! Wij laten
niet meer spelen met wat ons h eilig is. Wij laten onzen
naam niet 1 anger door het slij k sleuren ...
,4i, je kunt je ook vuil maken aan je eigen argumenten."
„Nu, ik waarschuw je alleen dat als het op een seheiding uitloopt en je Clara's inkomen mist, en wij allemaal
je loslaten ... Bertha en Clara en. .
„Ho Henri, daar poem je haar naam : moesten we ons
niet schamen ? Daar verbeuzelen we ooze ziel met losse
praat en we konden spreken over Naar die zoo goed is. . "
„Tenminste over jon oordeelt ze in elk geval to goed.
Hier: ze heeft me nog dit briefje voor je meegegeven .."
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„Da's jezeif overtrofleli ! Eigen wijsheid uitstallen en
een brief van Bertha in den zak houden ! Natuurlijk, nu
gaan we weer zitten ... en lezen."
„Maar 't wordt mij n tij d voor den trein. Heb je niets .. ?"
Karel knikt afwerend, ziet, noch hoort jets weer van
Henri, alleen Bertha met haar klare, luisterende oogen,
terwij 1 hij leest :
Beste Karel.
Voelde !je je zoo ellendig ?
Toch maar goeden moed houden. Uit de diepste
dalen rij zen de hoogste bergen. Dat herinner ik mij
zelve ook, als ik me zoo verworpen gevoel. Zoo door
God en menschen los gelaten, zoo echt verloren. Ik
kan sours die menschen benij den, die dat nooit ondervinden. Maar misschien kennen die ook niet de
heerli j kheid : weer g evonden to worden en weer to
vin den.
Je komt toch gauw terug ? Neem me niet kwalijk
dat ik dit zoo uitflap ; Henri zal je dit verstandiger
vragen. Je begri j pt, ik misgun je de bosschen van
Waveren niet. Wat zal het er mooi zijn. Maar denk
er aan, wij kunnen je niet missen. De lieve Clara
niet, och, ze is nog zoo jong, en wie weet of niet
nog... En ook Bertha kan je niet missen.
Juist als je je zoo heel ellen dig voelt, worden
er soms verrassingen bereid, een van die dingen die
aan het leven doen hechten. Zooals je zoo mooi zei
in dat door je vertaalde versj e van Arno Holz, dat
bij al zijn zwaarmoedigheid toch de hoop niet loslaat.
Weet je dat je het joist acht dagen geleden me hebt
voorgelezen ?
Wacht, ik schrij f het je even over.
Uit : Tagebuchblatter
Ik geef het toe, gij hebt gelij k, mijn vriend :
Het zomert al, en 'k Sneed noch oogst, noch fiend'.
Genoeg gezaaid, geen vrucht zal mij verblijden.
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Een eerste liefd', een len te, keert nooit weer,
Mijn hart werd leeg en donker -- en to zeer
Besef 'k, dat wie veel lief had, veel moet lijden.
Maar gij gelooft en hoopt nog. Blijf daarbij !
In mij roept reeds mijn Faust: ,,voorbij! voorbij !"
Geen wijn meer ! Slechts, voor 'k heenga, enkle togen
Van bloemengeur en verren klokkenzang
Van vooglenjubel bij zonsondergang,
En nu en dan een blik in kinderoogen.
Bertha.
... Een, twee, drie, vier, telt de kasteelklok van
Waveren.
In de nasuizen de stilte heft Karel vragend het hoofd
op: straks twee — nu al vier P
Zie, de zon staat lager, d I it boven de akkers, en zet
met milden, rossen schijn zijn tempel in laaien gloed.
en hoe wonderlijk heeft hij
Wat is het pier nlooi
gedroomd !
Vag e, vluchtig e gestalten zien wenken waarvoor
Henri op den loop is gegaan. Vluchtig e gestalten, maar
het verlan gen is gebleven, het groeit, groeit. J-a, hij leeft ;
het zingt en weent, het lacht en vreest in hem, hij leeft ;
Goddank, het stormt en luwt in hem, hij leeft ! De ruimte
lokt, het tehuis wenkt. Wie weet, of hij eindelijk nog niet
thuis komt.
Veerkrachtig springt hij op, en ziet rond, als iets
zoekend.
En voor hij het weef, daar loopen de boomen hem
voorbij, de zonnige zuilen van zij n stillen tempel.
Daar schuiven reeds aan weerszij den de welgedane
beuken van het wandelpad hem voorbij.
Daar, door het zonnig-glanzende beukenloof glundert
het hotel Waveren hem al tegen ; daar komt het goede
huis hem open teg emoet, eerst de wij d-open verandah, dan
de intiem-schaduwige eetkamer ; daar trekt de trap hem
al naar boven, viug, met twee treden tegelij k ; daar is zij n
kamer, en daar zij n valies.
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Kijk, het staat al open, het wacht hem op, kijkt hem
aaii, het wil terug. Ja, die oude Oberbahnhofvorsteher, dat
is die Karl Gerok immers 1 die weet het wel:
Tm llerzen blieb mir nosh der letzte Reim:
Ich möchte heim.
Als die Ober-dit-en-dat flu maar gezorgd heeft dat de
trern klaar staat! ,,'s Versteht sick !"

Daar is Karel. Eindelijk!
Bertha, in het lila aan tafel gezeten voor het huishoudboek, heeft opgekeken door het kietteren van het
dichtslaand tuinhekken. Weer beleeft ze dien zonnigen
ochtend van teleurstellingen. Weer kiettert het tuinhekken
en komt Henri met die sombere boodschap. Ze schrijft
weer di en moeilijken brief aan Karel, brengt het nog moeilijker bezoek aan Clara, dat ten slotte meevalt. Maar dan
komt Henri thuis, verontwaardigd. Gelukkig volgt ze haar
ingeving en houdt tegen hem vol dat Karel iiatuurlijk wel
den ernst zijner woorden heeft gevoeld. Dat Karel niet
direct meekwam is joist het teeken dat zijn woord is ingeslageii, omdat liij nit eigen beweging, na eerst Henri's
argurnenten geheel overgenomen to hebben, wil komen.
Hoewel Henri's antwoord niet heel... aardig is, houdt zij
vol, en 's avonds komt Clara's brief] e: dat Karel terug is.
Eerst acht dagen geleden 1' 't Schijnt zoolang geleden,
en toch vlak hij, iils nog niet afgeloopen. Dat komt van
het daarop gevolgde vreemde zwijgen. Noch Henri, noch
Clara, bij haar zoo hartelijk bezoek, er met een woord op
teruggekornen - en Karel haar opzettelijk ontloopen.
IDaar is hij nu. Eindelijk! Want ze heeft hem smartelijk gewacht. Voor hem voelt ze geen liefde, als voor
Henri, onberedeneeide, alles-aanvaardende liefde, maar wel
vriendschap. En het is niet waar dat een vrouw wel
buiten vriendschap kan. Niemand leeft zonder vriendschap;
liefde kan een mensch desnoods missen, vriendschap niet.
Vreernd daarom, dat liij haar zoolarig ontweek.
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En nu hij eindelij k komt, vreest ze. Hij komt daar
precies al, Henri en toch alles anders. Green zonnige
morgen, maar een zwoele middag, zonder zon. Onder bedekte, dampige lucht komt hij daar zoo groot en donker
onder de boomer. Haar verwijten misschien dat ze de verwarring vermeerderde P Die brief heeft hem natuurlijk pijn
gedaan. Och, waar je zoo tegen opziet, maar liever laten.
Alleen wat je met vreugde doet, gelukt. En overwinning
is het levenswoord, niet mislukking. Mislukking is het
teeken van den dood, van wat geen toekomst heeft. En
Naar dagelij ksche mislukkingen . , ,
„Wie is daar P"
Ze voelt Karel's groote handen op Naar oogen. Hij is
dus door Henri's werkkamer Naar van achteren genaderd,
en wat klinkt zijn stem vroolij k, als van een kind.
„He Karel! Is dat schrikken !" lacht ze, blij dat zijn
grapje hen door de eerste ontmoeting heenheipt. En met
zijn handen alle ophelderingen wegduwend : „Jij leert toch
nooit, hoe je met een dame moet omgaan. Tot straf Beef
ik je geen stoel."
„Dan neem ik hem zelf."
In de deuropening vleit hij zich in een rieten leunstoel tegen het licht. Want nu hij Naar weer zag : dat
bekende lila, die hooge blonde haren, die lichtblauwe
oogen nu klopt zijn hart en dat hoeft zij niet to merken.
En zijn neerhangende haarlok terugstrijkend herzegt hij
lachend : „Dan neem ik hemzelf, en den beste.
Weer kij ken die groote, lichtblauwe oogen, diep en
kalm als stille, den blauwen hemel weerspiegelende vij vers,
hem aan. Eensklaps zingt het in hem:
En nu en dan een blik in kinderoogen.
Nu weet hij zijn ontroering : die oogen hebben hem
teruggeroepen, naar huis. Gek, Coen in het bosch is dat
niet tot hem doorgedrongen. Toen heeft hij van alles gedroomd o.a. dat Clara hem misschien zou influisteren dat
ze een kindje mochten verwachten. Doch thuisgekomen
zich niet verbaasd dat daarvan geen sprake was, en zich
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toch niet gerealiseerd wat hij nu weet : Bertha heeft die
kinderoogen.
Die ontdekking stelt hem teleur en maakt hem rijk.
Een toch lieve verwachting is hem ontnomen, een zeker
bezit hem geschonken.
„Je laat beleefd merken, dat je me niet noodig hebt.
Is dat wegblij ven ?" lacht ze. Want zij n bleeke gezicht
met de donkere oogen weer zoo glunder, gretig op zich
gericht voelend, ziet ze dat hij geheel de oude is.
En hij, de tintelende blij dschap parer blauwe kinderoog en weer even nieuw vindend als altij d, tart: „Wat zaà
ik konlen P Ik had toch niets to vragen !"
„He, hoe leelijk ! Vrienden vraag je nooit wat: jij
komt hier alleen als je wat to vragen hebt : dus , ."
„Zal 'k maar weggaan ! Want ik kom wat vragen :
je raad."
„Natuurlij k over sonnetten. Nu lees maar ! Mawr: netj es !"
„Neen, veel belangrijker. Bijna politiek !"
„'t Laatste wat 'n man toch krijgt is verstand. Jij, en
politiek !"
„Je bedoelt, dat wie daaraan begint, verloren is voor
tij d en eeuwigheid ?"
„M'n waarde, ik waeht me voor woorden, die ik liever
verzwegen had."
„Wat is gewenschter dan de vermaning der vrouw ?"
„Na dit offer op het altaar der betamelijkheid mag je
voortgaan."
„Welnn, geachte inquisitrice : onze Bond vraagt me
op de jaarvergadering een referaat to houden over: de
eenheid van poezie en religie. Doen of laten ?"
„Prachtig ! Of je Nieuwe-Strooming-artikel ook is ingeslagen. En wat zegt Clara ?"
„Zegt ook: prachtig. Natuurlijk ; als een vrouw niet
zegt: „verschrikkelijk", zegt ze: „prachtig"."
„Dan had ze toch ook verschrikkelijk kunnen zeggen ?"
„Om twee redenen niet. Vooreerst niet, omdat ze mijn
artikel nog tweekeer heeft overgelezen. Ten tweede niet,
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omdat de Bond nu waarachtig 'n stag in de goede richting
doet, bij vergissing natuurlijk."
„ „0, sterveling, gevoel uw waarde !" "
„Weet Bertha werkelij k niet dat pedanterie de gewoonste vorm is van versaagdheid ?"
„En ik weet ook dat tusschen die leelij ke uitersten
staat de mooie ironie. Die verbindt in je artikel de parallellen van religie en poezie, en die zal ook je referaat
doen gelukken."
„Mislukken, bedoel je. Ironie is jè troost over mislukkingen. Daarom je dagelijksch brood bij het optornen
tegen de dommekracht der vooroordeelen in het land der
waterchineesjes."
„Wat 'n lange woorden ! Is meneer de mopperaar songs
geen waterchineesje ?"
„Dat is zoo vervelend, dat je 't niet kunt loochenen."
„Voor niets ter wereld zou ik het willen loochenen.
Dacht je dat ik je wou ruilen voor 'n monsieur le professeur du lycee ' Of zou je in mij liever zien : eine der
besseren Damen der Stadt ?"
„Nou, een lady ben je wel. En zonder degradatie zou
ik wel een gentleman kunnen zij n."
„Vroeger, ja! Maar na die Transvaal-geschiedenis !
Die Engelschen lij ken heel wat, maar heusch, Karel:
„Jantj e komt door zij n domheid vooruit." "
„Allerliefs t ! Bertha aan het of breken ! De heilig e
Bertha aan het kwaadspreken ! Allergenoegelij kst !"
„Heb ik heusch ... ? Ik bedoelde ... Zie, als ik eens
aardig, nog niet eens geestig, maar gewoon-aardig wil zijn,
mislukt het.. ."
„Zooals je alles mislukt, niet Bertha !"
„Spot niet met me. . ." schudt ze het hoofd, hevig
kleurend. Beschaamd betuurt ze aandachtig de vingers
harer rechterhand en weet nu ineens : alles is weer heel
goed. Het zal heerlij k zij n morgen weer samen het maandelijksche familie-avondje to hebben. Henri voorspelde zoo
zij hield zoo ongemotiveerd vol van
zeker van niet
en nu zal het toch gebeuren. Clara en Karel ook
wel
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zullen present zijn bij neef en nicht Versterre. Wat ze
zich zoo vast voornam : het hen uiterlij k vandaag to gaan
vragen het is onnoodig. Karel heeft zijn ironie weer
terug -- hij is weer de oude, Goddank. En haar oogen,
die wat vochtig worden, opslaande, kij kt ze hem vast aan :
„Spot jij maar, Karel, je weet heel best..."
„Dat ik eindelij k eens weg moet. Maar" en hoezeer
hij den luchtigen toon wil vasthouden, klinkt zijn stem
ernstiger „maar ik ben je nog antwoord schuldig op je
brief... je weet wel. Kij k, pier is het. Neen, ik vraag
je oordeel niet; ik probeer niet het erg ens to plaatsern ; ik
heb er zelfs Been copie van; het is alleen voor jon, alleen
voor jon."
Ze reikt hem over de tafel de hand, die hij vluchtig
drukt, en dan gaat hij weg, met groote stappen den tuin
door. Ze staart naar buiten, maar Naar vochtige oogen
zien niets. Eerst als ze het tuinhekken hoort kletteren,
knikt ze hem na, ziet het papier voor zich liggen, vouwt
het open, en leest :
Inkeer van den Zwerver.
Mijn eigen huis, gij hebt mij reeds herkend,
Gelijk ik u. Doch 'k durf niet binnentreden.. .
Niet wijl ik vrees, wij zijn elkaar ontwend,

Niet wijl nog lokt een lang ontvlucht verleden.
Ook vergt gij niets. Gij biedt sleehts ruim en mild
Wat niets ter wereld buiten u kan geven :
Een vree die 't hart bedauwt en lachend stilt
Het veil rumoer van 't nagernaakte levee.
Uw rust is 't echte leven, sterk en teer.
Daar dwalen liedjes door uw stille gangers.
Wie in u woont, vindt al het oude weer
Naast d' eeuwige lente van een nieuw verlangen.
Maar ik, die d' onrust-zelve ben,... ik mag
Noch kan, noch durf, nosh zal uw rust beerven.
Wee mij, als Naar verjoeg mijn sombre lath!
Gij werdt als ik — en ik moest eeuwig zwerven !

352

VRIENDSCHAP.

En Loch, gij roept -- hoewel gij weet wie 'k ben.
Ik kom, als 't kind dat moeder hoorde lokken.
Ik kom, nu 'k niets dan uwe mildheid ken,
En 'k snik het uit, als luidd' ik vreugdeklokken :
,,Ik ben en weet niets weer. 0 maak me weer
Mijzelf. Berusten is mijn binnentreden.
Niets willen, stil zijn is al mijn begeer
En zwijgen 't innigste van mijn gebeden."
Karel.

DE BETEEKENI8 VAN F. K. VON SAVIGNY
VOOR DEN TEGENWOORDIGEN TIJD
DOOR

Mr. R. A. FOCKEMA..

I.
Het stamslot der Savigny's is gelegen in de n abij heid
van Nancy. Het geslacht was van ouden adel en heeft
reeds in de 12de eeuw aan de kruistochten deelgenomen .
De overgang tot den protestantschen godsdienst was aanleiding dat de 8-j arige Paul von Savigny in 1630 aan de
zorg werd toevertrouwd van den graaf van Leiningen Westerb urg (waarschijnlijk zij n blo edverwant) en met diens zoon
werd opgevoed. De jeugdige Paul groeide op tot een
dapper krijgsman, dock zijne afstammeliugen bewogen zich
op ander gebied, belastten zich o.a. met diplomatische
functies.
Den 21 sten Februari 17 79 werd to Frankfort aan den
Main de later zoo beroemde Friedrich Karl geboren. Evenals
zij n stadg enoot Goethe schij nt op hem de Moeder grooten
invloed to hebben geoefend, loch hij zou niet als Goethe
op later 1 eeftij d zeg gen : „die Lust zum fabuliren habe ich
von der Mutter".
Het was een huis van droefheid, waarin ooze Friedrich
Karl opgroeide. Mevrouw von Savigny zag achtereenvolgens
twaalf kinderen en Naar echtgenoot ten grave dalen en, Coen
U. E. XIII 3
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zij zelve de oogen sloot, liet zij den dertienjarigen zoon
als eenig kind achter. Friedrich Karl verhuisde naar Wetzlar
en werd met alle liefde Opgenomen bij den vriend en bloedverwant zijn vaders den Kammergerichtsassessor von Neurath.
Het was een tij d, waarin de ontwikkelingsvoorwaarden
voor knapen van hoogen aanleg allicht veel gunstiger
waren dan tegenwoordig.
Althans bij families van vermogen en beschaving.
Evenals Goethe werd Savigny opgevoed met privaatonderwij s en to Wetzlar was het zij n voogd von Neurath,
die met groote zorg hem inwijdde in de beginselen van de
rechtswetenschap.
Door de biographen wordt gewoonlij k medelij deed
gesproken over deze werkzaamheid van von Neurath. De
dorre geheugenarbeid, waarin de inleiding in het recht
had bestaan, zoude gevaar hebben opgeleverd om Savigny
voor goed of to schrikken van het yak, waarin hij tot zoo
h.00ge vlucht bestemd was.
Het is tegenwoordig de tij d, waarin men gewoon is
geheugenarbeid voor kinderen of to keuren en overwegend
gewicht to hechten aan het begrijpen.
Waarschij nlij k ten onrechte. De jeugdige leeftij d is
geschikt tot het gemakkelijk verzamelen van indrukken,
Welker beteekenis eerst later kan worden geopenbaard.
Toen de 16 j arige Savigny zij n studie aan de universiteit to Marburg begon, vond hij in professor Weis een
voortreffelij k leermeester. Er Bing hem over alles een licht
op en de rechtsstudie was hem waarschij nlij k daardoor
mede aantrekkelij k, omdat hij dadelij k door de voorbereiding to Wetzlar met het nieuwe licht een ruim terrein
had to overzien.
Er heeft tusschen Savigny en zij n geliefden professor
eene zeer innige betrekking bestaan. Nog in 1850 bij zij n
50-jarig doctorjubileum schrijft Savigny over de unauflosbare
Dankbarkeit, die hij gevoelt voor de nagedachtenis van Weis.
Ook Savigny heeft later tot leerlingen in een gelij ksoortige betrekking gestaan en de eigen onderviuding
omtrent de waarde der verhouding staat hem zeker voor
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den b Best, wanneer hij n aar aanleiding van Cuj acius schrij ft,
dat de groote juristen van de 16 d e eeuw nooit zooveel
louden hebben gepraesteerd, wanneer zij niet inspiratie
hadden ontvangen in de verhouding tot hunne leerlingen.
Om de ontwikkeling en het optreden van Savigny to
begrij pen is het noodig een blik to slaan op zijn tij d en
op het onmiddellij k daaraan voorafgaand tij dperk.
In Duitsehland had zich uit Romeinsch, kanoniek en
Duitsch recht voor het praktisch gebruik een conglomeraat gevormd, waarbij de blik op oorsprong en ontwikkeling der verschillende bestanddeelen geheel was verloren
.gegaan. Wanneer overeenkomstig de behoefte van later
tij d nieuwe goede elementen in het geldend recht waren
opgenomen, dan waxen zij veelal niet in hun karakter als
nieuw recht duidelijk op den voorgrond tredende, maar in
een valsch kleed verborgen. Men trachtte om meer gezag
aan het nieuwe to verzekeren, dit nieuwe voor to stellen
als oud. Een jurist van dien tij d zegt dan ook dat men
knapper was in de kunst om in de Quellen hinein to lezen
dan nit de Quellen heraus to lezen.
De waarheidsliefde werd op deze wij ze ondermij nd,
onzekerheid en willekeur bevorderd.
Het was een goede bodem voor de toen zich ontwikkelende nieuwe natuurphilosophie, Welke zich voorstelde
uitsluitend met de rede to vinden een stel beginselen,
waaruit het goede recht op eenvoudige wijze zoude kunnen
worden afgeleid. Een Frederik de Groote was onder invloed
van deze philosophie, trok to velde tegen de subtilitaten
kram der juristen en had lust alle juristen en advocates
in de woestijn to jagen en een wetboek vast to stellen,
waaruit men zonder studie de goede beslissingen kon afleiden.
Intusschen viel het niet mee met het natuurrecht.
Onder de vlag van dit recht werden wetboeken samengesteld, die het oude in hoofdzaak bevestigden.
Toen Savigny zijn studie begon, was het enthousiasme
voor het onvervalschte natuurrecht reeds geweken. Men
begreep Coen in het algemeen zeer wel, dat men niet met
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de rede alleen, doch mede door eene beschouwing van de
werkelij kheid het recht moest vinden. Intusschen de ware
geest leefde niet in de Duitsche rechtswetenschap. De beste
professoren waren nog de mannen, die als aanhangers van
de Hollandsche school de tradities van een Donellus en
een Cujacius, van de groote Fransche juristen der 16de
eeuw, voortzetten.
Het was een geluk voor Savigny, dat hij in Weis
juist een der beste vertegenwoordigers dier richting tot
eersten leidsman kreeg.
Door brieven en geschriften van medestudenten is ons
het beeld bewaard van Savigny in het tij dvak van zijnee
vorming.
Wij zien voor ons een zeer innemenden jongen man
van buitengewoon gunstig voorkomen en hooge beschaving.
Vrien deli] k, voorkomend, aansluiting zoekende bij alien,
die door hoogere eigenschappen uitmuntten, onverschillig
ten aanzien van den maatschappelij ken kring, waaraan zij
zijn ontsproten. Drager van den naam van een oud adellijk geslacht, bezitter van een groot vermogen en van een
schoon landgoed (Trages bij Hanau 1), door zijn daaraan
gepaarde buiten gewone gaven verzekerd, dat alle wegen
van eer en aanzien hem openstaan, leeft hij in alien eenvoud to midden van de studenten, met zijn geld steunende
diegenen van zijne kameraden, Wien het aan voldoende
middelen ontbreekt.
Een zekere „Feierlichkeit" valt bij hem to bespeurenw
De levensomstandigheden hebben hem een vroegen ernst
gegeven. Diepe indrukken heeft hij ontvangen van de
godsdienstige vorming van zij ne voortreffelij ke vroegg estoryen Moeder. Zijn zoo hoog vereerde leidsman (Prof. Weis)
leidt hem in tot een ' levenstaak, die hem duidelij k voor
den geest staat. Hij zal niet worden als zijne voorvaderen
een diplomaat, die in de wereld schittert ; hij zal worden
een eenvoudig professor, die leeft voor de wetenschap en
voor de geestelijke verhefng van zijn yolk.
1) Trages kwam in de familie door het huwelijk van Savigny's
grootvader met de dochter van den Hessiech-Hanauschen kanselier von Crantz.
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Savigny werkt reel en overspant zich reeds nu in zijne
jonge jaren, zooals hij het ook later zal doers. llij moet
rust zoeken, hij breDgt 6 maanden door op zijn landgoed
Trages. Een ander jaar zocht hij afieidiiig op reis, vertoeft
hij in Saksen en Thuringen. Hij dreigt - genoodzaakt
tot rust - ontrouw to worden aan zijn levenstaak. Tot
ontspanning veidiept hij zich in de werken van Goethe
(Wilhelm Meister) en hij herwint het zelfbewustzijn, dat
hem in het leven tot steun zal strekken.
De Duitschers wjzen herhaa1deljk op het voortreffelijk
Duitsch van Savigny, op zijn altijd heldere kiare voorstelling, op zijn aan Goethe herinnerenden stiji. Van Fransche
zijde heeft nien de goede eigenschappen van Savigny's geschriften voor zich opgevorderd, als voortvloeiende nit zijn
Fransche afkomst I).
Het is intnsschen niet zulk een wonder, dat een begaafd man, opgegroeid in eerste jeugd in de stad van
Goethe, in een zeer ontvankelij ken tijd warm bewonderaar
Tan de geschriften van den grooten dichter, litterarisch is
getreden in de voetstappen van zijn stadgenoot.
Op 22-jarigeri leeftijd treedt Savigny als privaat docent
to Marburg op en ziet zich bevestigd ten aanzien van de
keuze van zijn levenstaak door de warme instemming van
de studenten. Wanneer Eduard Laboulaye 40 jaar later
Savigny to Berlijn bezoekt en van levee sloop en ontwikkeling van den beroemden jurist kennis neemt, prijst hij
Duitschland gelukkig dat in zijne instellingen aan jeugdige
akademische leerkrachten de gelegenheid heeft geboden
zich to ontwikkelen.
Op 24-jarigen leeftijd schrijft Savigny in den tijd van
zes weken zijn ,,Recht des Besitzes" en treedt daarmee voor
geheel Duitschland plotseling naar voren als een kracht
van den eersten rang. Van alle zij den zullen hem nu de
aanbiedingen van een professoriat toevloeien.
Hij was reeds to Marburg op zijn verzoek tot buiten1) Deze afkornst vurdt van IJuitsehe zijde met warmte betwixt, under
betoog, dat de plants van het stainslot der Savigny's van ouds Buitsoli ;e
zoude ziju geweest.

-hied
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gewoon hoogleeraar benoemd. Thans echter zegt hij dezen
werkkring tij delij k vaarwel, wij st de hem aangeboden
professoraten van de hand en begeeft zich op eene vierj arige
studiereis om de gegevens to verzamelen voor een groot
werk over rechtsgeschiedenis (IDas Romische Recht im
Mittelalter).
Intusschen heeft Savigny zich eene levensgezellin gekozen. Ieder kenner van Goethe herinnert zich Maximiliane de la Roche, Wier schitterende en geestige persoon-.
lij kheid op Goethe eene buitengewone bekoring uitoefende,
Coen hij vol van de indrukken, ontvangen bij Charlotte
Buff (Werthers Leiden), van Wetzlar de Lahn was afgedaald
om to Coblenz goede dagen bij de familie de la Roche
door to brengen.
Deze Maximiliane wend de Moeder van buitengewone
talentvolle kinderen, van wie Kunigunde door Savigny tot
vrouw werd gekozen. Zij is hem een groote steun geweest
en zij heeft den grooten jurist overleefd.
Het huwelijk werd niet to Frankfort (de woonplaats
der Brentano's), maar op het slot van Savigny (Trages)
voltrokken. Er volgde een tijd van opgewekt familieleven.
Clemens Brentano (broeder van Mevrouw von Savigny)
versierde de witte niuren met phantastische beelden. Ook
werden aan alle zijden gedichten neergeschreven. Savigny
was de opgewekte en vroolijke gastheer, Wiens gezelschap
door allen werd gezocht. De onder Naar huwelijksnaam,
vooral door hare correspondentie met Goethe, bekende
Bettina von Arnim heeft van het samenleven op Trages
eene levee dige en bekoorlij ke beschrij ving g egeven.
Een lange rust paste echter niet in het levensplan
van Savigny. Duitsche, Fransche en Oostenrij ksche steden
worden bezocht. Te Parij s helpen de jeugdige Mevrouw
von Savigny en hare zuster Bettina om de slecht leesbare
brieven van Cujacius to kopieeren en wanneer dieven een
koffer met aanteekeningen hebben gestolen, wordt een van
Savigny's eerste leerlingen, de begaafde Jacob Grimm,
naar Frankrij ks hoofdstad ontboden om als secretaris de
herwinning van het verlorene to helpen verhaasten.
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Eerst in 1808 treedt Savigny weer als hoogleeraar op
en wel to Landshut aan de uiterste oostgrens van Beijeren.
Hij had deze plaats verkozen boven steden, Welke sterker
den invloed van het gezag van Napoleon ondervonden.
Slechts twee jaren duurde de werkzaamheid to Landshut. De regeering van Frederik Willem III van Pruissen
had na de vernedering van hot Koninkrijk begrepen, dat
eene verheffing van Pruissen en Duitschland vooral moest
steunen op eene versterking van zedelijke en geestelijke
krachten. Daarom werd in 1810 to Berlijn een nieuwe
universiteit opgericht. Savigny was door Wilhelm von
Humboldt aan den Koning voorgedragen tot hoogleoraar
en tot organisator van de juridisehe faculteit.
Op verlangen van v. Humboldt kwam Savigny in Juni
to Ber}4jn om alles voor de opening van de universiteit
voor to bereiden. Het was het voor Savigny aantrekkelijk
beeld van Duitsche eenheid en van verbetering van het
Duitsche recht, hetwelk hem dreef om met volle overtuiging
en met succes maatregelen voor to staan, waartegen men
aanvankelijk bezwaren opperde.
Hot hoofddoel mocht niet zijn het Pruisischo landrecht.
Het IRomeinsche recht, zooals het in den loop der eeuwen
in Duitschland was vergroeid, mnoest op den voorgrond
worden gesteld als de band, die alle Duitsche landen vereenigde, hetzij doordat dit recht nog onveranderd gold,
hetzj doordat de plaatselke
ij codificatie er haar stof voor
namelijk aan had ontleend. Het heutige Römische Recht
moest het middel zijn om eenheid in het Duitsche rechtsleven to bevorderen.
Een tweede punt was de toekerining van eon beperkte
tack in do rechtspraak aan de juridische faculteit, do invoering van eon Spruchcollegium mede om de eenheid to
vorzekeren, dock vooral om to bestrijden do scheiding
tusschen theorie en practijk, Welke verderfelijken invloed
zoude uitoefenen.
Do nu volgende jaren zijn hot glanspunt van hot leven
van Savigny. Berlijn was vernederd en verarmd door eon
ranmpspoedigen oorlog, maar de door do tegenspoeden op-
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gewekte geestelijke verheffing deed er zich op de krachtigste
wijze gevoelen.
Aan financieele hulpmiddelen ontbrak veel maar de
universiteit werd gesteund door eene schitterende
offervaardigheid en toewij ding. Uitnenlende krachten
werden aan de nieuwe instelling verbonden, ook buiten
den kring der hoogleeraren stelde menigeen offervaardig zijne talenten beschikbaar. Verschillende leden van
den Raad van State o.a. belastten zich met het geven van
colleges. En op de collegebanken der eerste professoren ziet
men tal van niet-studenten (ambteiiaren e.a.) plaats nemen.
Savigny zelf zit met zijn eigen leerlingen onder het
gehoor van den geschiedkundige Niebuhr, met wien hij
spoedig door warme vriendsehap en door levendig wetenschappelij k verkeer is vereenigd.
Het jaar 1813 ziet Savigny als rector aan het hoofd
van de universiteit. Savigny wordt lid van de commissie
voor aanwerving van landweer en landstorm. Hij is den
geheelen dag in touw en moet dikwij is 's nachts aan het
werk blijven. De collegezalen zijn gesloten, de studenten
geven zich aan als vrijwilligers, rusten zich op eigen kosten
ten strij de uit en, wanneer hunne geldmiddelen to kort
schieten, is het de welgevulde bears van Savigny die het
noodige betaalt.
Tot 1842 heeft Savigny zij ne professorale werkzaamheid
to Berlijn voortgezet. Hij heeft zich ook met verschillende
andere bezigheden belast, als lid van het Spruehcollegium,
als lid van het opperste gerechtshof voor de Rijnprovincie,
als lid van den Raad van State. Er is eenige reden om to
denken, dat zijn leven vruchtbaarder zoude zijn geweest,
zoo hij zich meer had beperkt. Overspanning heeft sons
een lang verblijf in Italie noodig gemaakt.
De jaren van 1842-1848 waren de minst gelukkige
periode van het leven van Savigny. Hij is bezweken voor
den aandrang van den Koning om als Minister van wetgeving op to treden. Ofschoon hij in die functie weer
goeds kan gedaan hebben, dan men gewoonlijk aanneemt,
is Loch de tij d verloren gegaan, waarin als oogst van een
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lang Leven tinders het hoofdwerk van Savigny - das
heutige Rörnische Becht - had kunnen zijn voltooid.
In 1848 van zijne ministerieeie functie ontheven, hervat
Savigny zijn schrijverstaak. Het j aar 1853 ziet zijn Iaatste
boek verschijnen. Aan den aandrarig van vrienden om
meer to schrijven hood hij weerstand. Hij was nog een
krachtige grijsaard, tot aan zijn dood, naar het scheen, in
het voile bezit van zijne geestvermogeiis, warm deelende
in de wetenschappelijke onderzoekingen van anderen, dock
hij voelde niet ineer in zich de frischheid en kracht, vereischt voor verderen zelfstandigen wetenschappelij ken arbeid.
Hij leefde stil, deelende in het werk van anderen, ge
nietende van de vriendschap en iiefde van familie en betrekkingen en - ais zeer godsdienstig man - zich door
overpeinzingen en lectuur vooi'bereidende - zooais hij het
zeide - voor de groote refs.
Ook de benoeming tot lid van het Heerenhuis kon hem
niet verlokken aan het werkzaam leven weder deel to nemen.
Hij heeft nooit zijn intrede gedaan in dit hooge college.
Den 25 sten October 1861 overleed Savigny to Berlijn,
na een kort ziekbed. Zijne oude vrienden Rudorif en Jacob
Grimm kwamen flog j uist bij tijds om afscheid to nemen
van hun hoog vereerden leermeester, die - zijn eigen
lijden vergetende - met warme deelneming en vreugde
kennis nam van de levensomstandigheden van zijne vrienden.
Daarin, zoo als Rudorff in zijn necrologie inemoreert, trouw
blijvende aan de wapenspreuk van zijn geslacht: ,,Non
mihi sed aliis".
1k heb het noodig geacht, in de eerste plaats een
beeld to geven van den persoon van Savigny. Ten aanzien
van hem immers zijn toepasselijk de woorden, die hij zeif
over zijn vriend NiebDhr schreef:
,,Zijne voortreffelijke hoedanigheden waren als uit een
,,stuk. Er zijn vele beroemde geleerden, wier wetenschappe,,lijke kennis met hunne zielshoedanigheden in geenerlei
,,verband staat, maar bij Niebuhr waren het denken, ge,,voelen en haridelen onafgescheiden; zijne veelomvattende
,,geleerdheid kenmerkte zich door de zelfde eenheid, en

36 2

DE BETEEKENIS VAN F. K. VON SAVIGNV V40R

,,war hij ook werkzaam was, daar was hij het met zijne
„g eheele persoonlij kheid."
Te sneer reden is er eerst den Inensch Savigny naar
voren to brengen, omdat ten aanzien van zijn persoon di.kwijls dwaling heeft bestaan.
Vooral onder hen, die Savigny nog op meer gevorderden
leeftij d hebben g ekend, zonder tot zijn intiemen kring to
zijn toeg elaten. Zoo Ihering, die in zijn necrologie over
Savigny mime hulde bracht aan den grooten jurist, maar
tevens als zijne meening uitsprak, dat Savigny koud en
onverschillig had gestaall tegenover de beweging van 1813,
daarin op Goethe gelij kende. De later openbaar gemaakte
bescheiden en brieven hebben duidelij k aangetoond, dat
Ihering verkeerd was ingelicht en dat Savigny is geweest
een warm vaderlander, die o.a. nog op zijn ouden dag
schreef over het tijdperk, „waarin alle vermogens van den
„geest weer dan gewoonlijk gescherpt waren door de ver„lossing van het juk, dat zoolang op de schouders van het
„geliefde Vaderland loodzwaar had gedrukt."

.Alvorens den jurist Savigny to schetsen, dient naar
aanleiding van zijne geschriften en andere bronnen (o.a.
von Bethmann uollweg ; F. K. von Savigny als Rechtslehrer, Staatsman and Christ) to worden nagegaan, hoe
Savigny stond teg enover de in zijn tij d opkomende anti-revolutionaire partij, waarom hij -- die met Stahl in zooveel
overeenstemde niet aan die partij heeft gegeven den
steun van zijn grooten naam.
De bezwaren van Savigny zijn het duidelijkst in het
licht to stellen door het eerst aangeven van zijn godsdieustig standpunt.
In het Luthersche Frankfort door eene voortreffelijke
en vrome moeder van zijne vroegste jeugd vertrouwd gemaakt met den Bijbel en ingeleid tot de daar destijds in
verdrukking levende Calvinistische kerk was Savigny gegroeid tot een bij uitstek godsdienstig man. Twijfel schijnt
hem nooit bevangen to hebben in eene periode, waarin de
godsdienst in de hoogere kringen van zijn land door de
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heersehende philosophische en litterarische stroomingen in
hooge mate wend bedreigd.
Savigny sloot een huwelijk met de Katholieke Kunigunde Brentano in eeri tijd, waarin velen droomden van
eene toenadering tusseheri katholicisme en Protestantism e,
waarin de beweging van de l8 d e eeuw onder een kring
geloovige katholieken een nienwen geest had gewekt.
Een geest, waarvari Savigny's groote vriend de katholieke
professor, later bisschop Sailer, een in alle opzichten nitriemend nian, een der voortreffelij kste, vertegenwoordigers
was. Savigny deed zijne kinderen opnemen in de katholieke kerk. IDaarover van vele zijden lastig gevallen, was
Z]JII gewoon antwoord, dat van die kerk geen gevaar nieer
was to duchteri, dat bij het licht van philosophie en geschiedenis de tijd van römisehe Verdunkelung absoluut
voorbij was.
Savigny's algemeen standpunt ten aanzien van den
godsdienst is in volrnaakte harmonie met zijn standpunt
als jurist, met zijn aannemen van een recht, dat in den
loop der tjden en bij wisselende omstandigheden steeds
wisselende gedaanten moet aannemen.
Savigny gaat uit van de zekerheid, dat het menschelijk
leven staat onder de rechtstreeksche leiding van de Goddelijke Voorzienigheid. God is de bekwame Meester, die
zijne kinderen kept en die weet, dat bij hen de waarheid
langs verschillende wegen tot een vruchtbaar leven moet
worden gewekt.
De Voorzienigheid is daarbij onuitputtelijk in hare
middelen.
Nu is in de menschelijke natnur diep gegrift een noodlottige dwaling. De vorm, waarin de waarheid zich aan ons
toont wordt as de waarheid zelve aangezien (System. 1161).
Van daar groote gevaren. Men gaat den vorm (de
belijderiis) geheel op den voorgrond stellen; de vorm verdringt den geest; er groeit een phariseIsme, een dor vertoon
van godsdienst, waaraan alle hooger leven vreemd is.
Een ander gevaar: Over en weer meenende dat de
vorm tot het wezen behoort, gaan zij, die in den grond
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geestverwanten zijn, elkaar bestrijden. Zij verbruiken in
dien strij d kraehten, die vereenigd tot Neil hadden kunnen
strekken. Zij maken door hun strij d den indruk, alsof de
godsdienst is een vertoon en muggenzifterij. Hun optreden
brengt het Christendom groote schade toe. Zij zijn in
rechtstreekseh verzet teg en de Voorzienigheid, want de
g oddelij ke wil heeft de versehillende geloofsvormen gekozen
elk als het passend kleed voor openbaring van den geest
bij verschillende personen. Zij bestrijden en hoonen, wat
zij moesten eeren, als het werk van God (aldus Savigny).
Groen Van Prinsterer, in zijn necrologie van Stahl
(Nieuwe Bij dragen van Rechtsg eleerdheid en Wetgeving
1862, bl. 203 a. v.) ziet in de org anisatie van de antirevolutionnaire partij een op staatk undig gebied voltooiien van
het elders door Savigny begonnen werk. Hij verwondert
zich dat allerlei orthodoxe protestanten van de partij niet
willen weten en vraag t zich of waaraan de dwaling dier
mannen is toe to schri jven. Savigny schij nt hij in to lij ven
bij de antirevolutionnaire partij.
Hij heeft zich ten aanzien van Savigny bedrogen.
Groen was een hoog ontwikkeld en uitnemend man, maar
to eenzij dig levende in den kring van eigen gedachten en
gevoelens en met weinig aanraking met het maatschappeli j k leven, n oodzakelij k verstoken van velerlei indrukken,
Welke bij anderen den blik verhelderen en verruimen (Mr.
W. H. de Beaiufort; Gids 1887, III 477). Hij ziet in die
talrij ke hem op politiek terrein niet volg ende geloofsgenooten modderaars en in.dividualisten.
Modderaars in den zin, dat zij een verzoenend standpunt zoeken tussehen twee absoluut strij dige richtingen,
aau iedere richting tot zekere hoogte invloed toekennende,
zoo een politieke lijn zoekende, die voor alien bevredigend
kan wezen.
Individualisten in dien zin, dat zij de godsdienstige
overtuiging maken tot een zaak, welke alleen raakt het
individueele leven, maar Welke nooit invloed mag oefenen
op de werkzaamheid van den Staat en de organisatie van
de gemeenschap.

DEN TEGEINWOORDIGEN TIJD.

365

Groen was waarsehijnlijk to vurig partij man om het
verinogen to bezitten tot het begrijpen van het standpunt
der wederpartij.
Bj de tegenstanders van Groen - en in het bijzonder
bij Savigny - valt een en ander in het oog, dat geheel
op den voorgrond zoude moeten treden en hetwelk door
Groen wordt ter zijde gelaten, alsof daarvan nooit sprake
ware geweest.
Wj hebben gezien hoe aan Savigny bij den godsdienst
voor oogen staat de Geest, die onder leiding der Voorzienigheid steeds naar omstandigheden versehillende vormen
aanneemt. Een geda antewisseling, die correspon deert aan
de metamorphose, die volgens Savigny het recht onder gaat.
De eeuwige beginselen staan onveranderlijk vast, maar de
uiterlijke verschning
der beginselen wisselt met de wisse
ij
lende behoeften van het maatschappe1jk leven.
Nu is het bij Savigny geen modderen, wanneer hij den
godsdienst niet wil verbinden aan eene politieke partij.
Het eeuwige, het hooge, nag niet worden vastgelegd en
vereenzelvigd met het wisselende en het lagere.
Zoodra is de door Savigny gewraakte verbinding niet
geschied, of men krijgt strijd over de belijdenis of de
rubrieken van belijdenis, die als noodzakelijk element in
de politieke partij zullen worden geëischt.
Bij Groen zien wj dit volgens Savigny gevaarlijke
element in vol leven. Godsdienst zonder belijdenis, godsdienst zonder ,,feiten" is aan Groen een gruwel. Om aan
een gevaarlijke Godsdienstalgemeenheid to ontkomen moet
keuring gehouden, of de ,,belijdenis", het geloof aan ,,feiten"
volwaardig mag worden gerekend. Deze geheele keuring
is Savigny absoluut uit den booze. Zij strekt onvermijdelijk
tot uitsluiting van strjders voor de goede zaak, doordat
men het vermogen om to keuren ten eenenmale mist.
Terwiji door de keuring ernstige mannen worden nitgebannen, staan voor de bedriegers de deuren wijd open.
Dezen zijn dadelijk klaar eene belijdenis to onderschrijven,
geloofsfeiten to accepteeren, wanneer voor een en ander
van de zijde van eene politieke partij een prijs wordt beloofd.
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Dit alles zal aan Savigny en anderen voor oogen hebben
gestaan. Groen, die to veel leefde in isolement en op zijne
gedachten, heeft deze gevaren allicht niet voorzien. Te
nleer, omdat hij buiten gelegenheid is geweest den demoraliseerenden invloed van het tot macht komen van eene
politieke godsdienstige partij in de praktij k gade to slaan.
Groen ziet in godsdienstige mannen, die weigeren zich
aan to sluiten bij de antirevolutionnaire partij individualisten,
die den invloed van den godsdienst willen beperken tot
het particulie•e leven.
Hij heeft het standpunt van Savigny en anderen niet
begrepen. In een man als Savigny bestond de eeiheid
van denken, gevoelen en handelen, zooals hij die in zijne
geschrift aan Niebuhr gewijd, heeft omschreven. Wanneer
hem de godsdienst was kracht en richtsnoer voor zijn leven,
dan kan hij den invloed van de religie niet uitbannen bij
zijn optreden als jurist of als staatsman. Wij zien dit bij
zijne principieele beschouwingen ten aanzien van het recht
en bij zijne uitwerking in bijzonderheden. Hij legt niet
het Christendom ten grondslag aan het recht, want recht
heeft zich ontwikkeld voor het Christendom en ontwikkelt
zich ook thans op het gebied, waar het Christendom zich
niet doet gelden.
Is intusschen een yolk eenmaal onder den invloed
van het Christendom geraakt, zoo openbaart zich daardoor
noodzakelijk eene verandering van zedelijke en rechts-begrippen. Het christendom is geworden een stille kracht,
die zelfs hen meesleept, Welke zich vij andig daartegeriover
willen stellen.
Savigny zocht voor de volken, die een reeks van
eeuwen onder het christendom hebben geleefd wel degelij k
den diepsten grondslag van het recht in het Christendom,
in de bestemming van den . mensch naar christelijke beginselen. Aan het verkondigen van dit standpunt zijn echter
in de reeks van zijne uitgebreide werken slechts enkele
regelen gewijd. Men krijgt den indruk, dat Savigny wel
ten voile den invloed van den godsdienst ook op het
terrein van den Staat erkent, dat hij het echter niet
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wenschelijk acht den godsdienst rechtstreeks in de debatten to betrekken. Het is hem to daern om de werking to
verzekeren van de geboden, die hij in zijn diepste wezen
voelt. Het schijnt alsof hij het to bereiken doel bedreigd
acht door de individueele geloofsovertuiging in de dicsussie
to mengen. Stahl heeft zeer duidelijk gevoeld, dat to dien
opzichte tussehen hem en Savigny versehil bestond en hij
heeft het standpunt van Savigny afgekeurd.
Het versehil tusschen Groen en Savigny bestond niet
hierin, dat Groen aan den godsdienst in ruimeren kring
heerschappij wilde verzekeren dan Savigny, maar daarin,
dat Savigny dien invloed beter verzekerd achtte door
overal en aan alle zij den den goeden g eest aan to kweeken,
en door zich to onthouden van een rechtstreeks aankoppelen van godsdienst en politiek.
Als een van de zneest op den voorgrond tredende
christelijke beginselen werd door Savigny beschouwd de
waarheidsliefde, het volstrekte gebod om onder alle omstandigheden geen haarbreed van de waarheid of to wij ken,
zich klaar en fielder in to denken in het standpunt van
den tegenstander en steeds diens standpunt met de nleest
angstvallige il auwgezetheid weer to geven.
Door den partij strij d achtte hij dit hoog e christelijke
beginsel ten zeerste bedreigd en daarom vooral zal hij den
,godsdienst niet in den strij d der politieke partij en hebben
willen betrekken.
Toen in 1816 von Gunner tegenover een kring lezers,
die verwacht kon worden van rectificatie geen kennis to
nemen, aan lien hoogen christenplicht to kort kwam en
door een valsch resume van geschriften van Savigny zijne
lezers trachtte to bedriegen, toen was het, dat Savigny in
vollen toorn op stoof en het eenige geschrift samenstelde,
waarin hij, „in feindlichen streit", zooals hij het noemde,
zij n tegenstander to lij f ging.
In den partij strij d is steeds en overal de waarheidsliefde pier en daar erg in het gedrang geraakt.
Wanneer wij nu echter een Mr. Bichon van IJsselm.onde op de anti-revolutionnaire pers zien wij zen als een
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van een consequente
voorbeeld van het systeem Gonner
waarheids- en geschiedsvervalsching (volgens de Nederlander : „een systeem van onjuiste resumtie") ; wanneer
wij daarbij letten op de geisoleerde positie van Mr. Bichon
en op het ontbreken van ergernis onder de anti-revolutionnairen ; dan vraagt men zich met klimmende zorg af, of
de bij ons to lande bestaande vermenging van godsdienst
en politiek wel blijkt een geschikt kweekbed to zijn voor
den groei van christelij ke deugden. Hadden Savigny en
anderen geen gelijk toen zij juist op grond van hun antirevolutionnaire en christelij k-historische beg inselen weigerden toe to treden tot een zoogenaamde Christelijke Staatspartij ? en wanneer zij langs anderen weg voor hunne
beginselen grooter invloed verwachtten op staat en maatschappij en vreesden ieder dienstbaar maken van religie
aan bij zondere en groepsbelangen ?
Men schij nt thans aan de rechterzij de to meenen : Men
is anti-revolutionnair of Christ, historisch : dus voor een
anti-revolutionnaire of Christ.-historische Staatspartij.
In vroeg eren tij d waren hoogstaande manners als Savigny
van oordeel dat die conclusie allerminst voor de hand lag.
Wanneer ik thans den jurist Savigny ga bespreken,
herinner ik even aan het bovenvermelde omtrent den aanyang van zijne studie, vallende in een tijd, waarin de groote
verwachting van het natuurrecht als bron van wij sheid reeds
begon op to houden, maar waarin de werking van het natuurrechtelij k standpunt nog zeer duidelij k naar voreri trad.
Als voorbeeld wij s ik op enkele regels van von Gon- ,
ner, den man, die later vijandig tegen Savigny optrad.
„De uitlegger moet beginnen met de ontwikkeling van
„datgene, hetwelk ten aanzien van het onderwerp van de
„rechtsbronnen recht zoude moeten zijn en dan naar den
„veronderstelden wil van den wetgever om dit onverander„lijke recht zoo goed mogelijk vast to stellen, niet echter
„naar de bovendien ondoorgrondelijke bedoeling van den
„opsteller der wet de rechtsbronnen nit to leggen."
Wij zien pier dus het geloof aan een onveranderlijk recht,
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het nemen van dit recht als uitgangspunt en het streven
om in den tekst van de rechtsbronnen to lezen, wat men to
voren als het recht bij uitnemendheid heeft vastgesteld.
Tegen de richting, zooals die uit deze plaats van
Gunner spreekt, en zooals die ook buiten het recht op
ander gebied to voorschjn kon treden, was reeds voor
Savigny een ernstige strijd begonnen.
Men denke aan een Lessing, die met verhoogde liefde
voor de waarheid tot de kern van alles trachtte door to
dringen, aan een Herder, die het verband opspoorde
tusschen het volksleven, zijn ontwikkeling en cultuur
eeiierzjds en zijne instellirigen anderzijds.
Op het gebied van het recht wares een Hugo en
anderen Savigny voorgegaan.
Doch Savigny trad met een zijne voorgangers overschaduwend talent in hunne voetstappen.
Niet door een betoog over de to volgen methode, maar
door het nauwgezet ingaan op een bepaald gebied. In zijn
„Becht des Besitzes" wordt nag egaan de terminologie van
het Rorneinsche recht, de acrd en strekking van dat recht
wordt uit de bronnen verklaard. Daarna wordt ingegaan
op de wijziging en ontwikkeling van den lateren tijd.
Het boek is een model, het strekt als voorbeeld hoe
een onderzoek moet worden geleid, hoe men niet moet
beginnen met to vragen hoe het recht moet zjn, maar in
de eerste plants, hoe het recht is geweest en hoe het heeft
gestrekt tot bevrediging van bepaalde eischen van het maatschappelijk leven. Door het volgen van de wijzigingen, Welke
een rechtsinstituut ondergaat in verband met veranderde
omstandigheden, komt men dan op den tegenwoordigen tijd
en tot een juister begrip van de thans to stellen eischen.
Het verschijnen van het ,,IRecht des Besitzes" wordt
veelal aangegeven als het begin van eene nieuwe periode
in de rechtswete]aschap, omdat de wijze van de beharideling
der stof voor het eerst in ruimen kring duidelijk de groote
fouten van het voorafgaande tijdperk in het licht stelde.
Het was een breken met autoriteitsgeloof, met het con
clusies trekken uit een vaag algemeen standpunt. Het was
0. E. XIII 3
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een wij zen op de realiteit, op het wordings- en ontwikkelingsproces om den weg to vinden tot de eischen van den
tegenwoordigen tij d. Niet als Gunner werd van to voren
vastgesteld, dat de oorspronkelijke bedoeling der rechtsbronnen nooit zoude zij n op to sporen. Naar de ware bedoeling werd ij verig gezocht, niet echter om steeds die
bedoeling beslissend to waken voor het tegenwoordige.
Een program voor wat later de historische school zoude
worden was in het besproken werk niet opgesteld. Dit
program werd eerst 10 jaar later geformuleerd in het g elegenheidsgeschrift „Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung and Wissenschaft" en nader uitgewerkt in artikelen
in het Zeitschrift fur geschichtliche Rechtswissenschaft,
om tenslotte eene eind.behandeling to vinden in het System
des heutigen Romischen Rechts.
Er is aan Savigny verweten, dat hij zich vijandig heeft
gesteld tegenover de philosophie of verzuimd heeft van
philosophische systemen kennis to nemen. Von Bethmann
Holiweg heeft in 1867 tegen dit verwij t geprotesteerd. A1s
geestverwant en vriend van Savigny kon hij verzekeren,
dat Savigny alleen daarom de philosophische stelsels ter
zij de heeft gelaten, omdat geen van de stelsels, die gedurende zijn lang levee zich de heerschappij hebben betwist, heel volkomen bevredigde en omdat hij door een
andere taak in beslag genomen -. zich niet bevoegd en
g eroepen rekende om zelfstandig een stelsel op to sporen.
Savigny is als bepaald tegenstander opgetreden tegenover
de 18d e eeuwsche natuurphilosophen, die geene rekening
hielden met de realiteit. Om dezelfde reden had hij zich
niet behoeven to stellen tegenover Hegel. Tusschen de
volgelingen van Hegel en Savigny heeft een zeer vij andige
stemming geheerscht. De beide hoofdmannen zijn persoonlijk niet tegen elkaar opgetreden. We weten door Bethmann
Hollweg, dat ook Hegel's philosophie Savigny niet volkomen bevredigde, niet hoe hij die philosophie beoordeelde.
Al is nu Savigny in zij ne wetenschappelij ke werken
niet gekomen tot de behandeling van de philosophie,
Loch is zij n algemeen standpunt van den aanvang zeer
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bepaaldelij k door de philosophie geInfluenceerd geweest.
Het was Schelling, die in zijn in 1803 verschenen werk
(Vorlesungen uber die Methode des akademischen Studiums)
stellingen verkondigde, die slechts weinig gewijzigd, de
grondslag werden van het standpunt van Savigny. Tegenover het personalism e, waarbij ieder mensch en ieder tij dperk met behulp van de rede bevoeg d werd geacht alles
to beoordeelen, werd gesteld de in de g eschiedenis (in het
y olk) zich open barende wereldg eest (volksg eest). Niet de
willekeur van den wetge ver of een contract tusschen de
burgers zoude zijn de bron, waaruit staat en recht voortkwameu. Beide staat en recht — zouden zijn gegroeid
en groeien door oerkrachten, zich uitende in card en
karakter van ieder y olk, in verband met zijn beschavingsen cultuurtoestand. Hiermee werd partij gekozen voor de
inductieve methode. Tegenover de Vernunft van den individu
wend gesteld de Vernunft der Geschichte. Men kreeg tot
taak op to sporen het verband tusschen de beschaving en
cultuur eenerzij ds en het geldende recht anderzij ds.
De wetenschap had tot roeping het opsporen van dit
verband door het ingaan op het bij zondere, maar mede
om ten slotte door een blik op het geheel de hoofdwetten
vast to stellen en deze wetten in haar card en karakter
to ontwikkelen. Savigny heeft den weg aarigeduid en is
moedig aan het werk getogen om bouwstoffen to verzamelen, om gezichtspunten to openen. De tij d om eindconclusies to trekkers achtte hij uiet gekomen.
Het privaatrecht is volgens Savigny een deel van bet
volksleven, van het volksbewustzijn en van den volkswil.
Nu moet men onderscheiden tusschen den oorspronkelij ken toestand in de jeugd der volken en den lateren
toestand bij het meer ingewikkeld maatschappelijk leven.
In de jeugd der volken is alles eenvoudig en overzienbaar I).
1) Betwistbaar en betwist is de stelling, dat de individueele persoonlijkheid in liet grijs verleden minder invloed had.
0. a. werd dit tegengesproken door v. 4rnln, Savigny ' s zwa ger, in
later aan to haleu brieven.
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De tusschenkomst van het dwingend privaatrecht wordt
slechts ingeroepen op een zeer beperkt gebied. Dit beperkt
gebied wordt door alien overzien. Bovendien wordt door
rechtsspreuken of symbolische handelingen aan alles gegeven een zichtbare gestalte. Onder die omstandigheden
kan zeer zeker gesproken worden van het in het Volk
levende recht, van het recht, dat in zijn geheel leeft in
het geheele Volk.
Intusschen de toestand wij zigt zich. Het leven wordt
meer verwikkeld. Op steeds zich uitbreidend gebied wordt
gevorderd het dwingen d ingrij pen van het burgerlij k recht.
Thans is er ook nog plaats voor een algemeen volksrechtsbewustzijn, maar alleen ten aanzien van gronddenkbeelden,
b. v. de algemeene natuur van het huwelijk, van den
eigendom enz.
Die gronddenkbeelden eischen echter een zeer gedetailleerde uitwerking, zooals wij die bij de Romeinen
reeds vinden in de Pandecten.
Er is ingetreden een verdeeling van arbeid.
De volksgenooten in het algemeen zijn onbekend met
de gedetailleerde uitwerking, die het werk is geworden
van vakmannen, van juristen.
Intussehen ook aan de schepping der juristen, zegt
Savigny, mag de naam volksrecht gegeven worden. Wel
zijn zij slechts een kleine groep mannen, die deze uitwerking van grondbegrippen bewerkstelligen, doch zij zijn de
representanten van het yolk. Zij nemen kennis van de
zedelij ke begrippen en van de materieele behoeften van het
yolk. De volksgeest, die hulpeloos zoude staan tegenover
de thans gevorderde gedetailleerde regeling, wordt in aard
en wezen erkend door de juristen. De algemeene Volksgeest, die in het yolk als geheel op het besproken gebied
de produceerende kracht mjst, heeft het geluk to beschikken
over organen, waaraan die taak kan worden toevertrouwd.
Deze splitsing van taak : het zelf produceeren van
recht door het yolk als geheel en het produceeren van
recht door de leidende juristen viel to constateeren in den
tij d van de klassieke Romeinsche juristen.
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Sedert is het niet veranderd.
Ook thans kan op beperkt terrein het yolk nog onmiddellij k rechtsprodueeerend optreden. Savigny wij st als
voorbeelden op de regeling van de huur van huizen en
het dienstbodei recht.
Savigny splitst het recht met het oog op zijn bovenstaande beschouwingen in twee afdeelingen, waarvoor hij
deze names kiest : het politiek element voor dat deel van
het recht, hetwelk nog onmiddellijk door het yolk wordt
geproduceerd, en het technisch element, hetwelk een daarvan afgescheiden leven leidt in wetenschap en wetgeving.
De Duitsche schepenen (System I b1.189) in den ouden
tij d, o ordeelende naar hun vij f zinnen, legden in hun
rechtspraak getuigenis of van het in hen levende volksrecht (het politieke element), van het recht, zooals het
yolk als geheel het kende, al kwam het door oefening
bij de schepenen klaarder en vollediger tot bewustzijn.
Onze rechters zegt Savigny — kunnen niet door
het leven in het yolk hebben een onniddellijk rechtsbewustzij n als de oude schepenen. De tegenwoordige rechters
hebben to oordeelen met door inspanning van vele krachten verworven wetenschap.
De jurist heeft, volgens Savigny, niet ten taak recht
to scheppen, maar recht to vinden. Wet en gewoonte zijn
niet bronnen van het recht, maar slechts middelen, waardoor het recht naar voren treedt.
Deze laatste stelling van Savigny (ten aanzien van
vet eu gewoonte) — door Puchta en an deren van zij ne
volgelingen reader uitgewerkt
vindt — naar ik meen
thans weinig verdedigrs weer. Onder positief recht wil
men slechts verstaan het geformuleerde recht (door wet,
gewoonte en rechtspraak), niet het onbekende, het verborg ene. Dit verborgene kan niet weer zijn dan de bron,
waaruit de recht produceerende krachten hun stof ontleenen ; het kan niet zijn richtsnoer van den reciter, behalve waar hij optreedt niet als toepasser van bestaand
recht, dock mede als nieuw recht produceerende macht.
Men heeft aan Savigny verweten, dat zijn standpunt
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zoude aankweeken een quietisme, een neiging om zich rustig
neer to leggen bij het bestaande, omdat men slechts heeft
of to wachten de in stilte in het yolk werkende invloeden.
Het schijnt dat werkelijk tijdens het leven van Savigny
een kring, welke bijzonder afkeerig was van alle verandering, als volgelingen van Savigny de autoriteit van zij n
naam heeft ingeroepen. Het is ook zeer denkbaar, dat
Savigny, wiens studie hem meer met het verledene, dan
met het heden in aanraking bracht, den invloed heeft
ondergaan van de voorstellingen, die hem boven alles
helder voor den geest stonden. Men heeft dan echter to
doen gehad met het toevallige.
Nergens treedt Savigny principieel als kampvechter
op voor de rechten van het verleden. Hij zegt onomwonden, dat iedere regeering is to laken, die het standpunt
en de behoeften van het tegenwoordige niet kent en niet
eerbiedigt. Hij bespeurt in de ontwikkeling, zooals de
historie die aantoont, een gebiedenden eisch voor den
tegenwoordigen tij d en voor de toekomst : het steeds
wij zigen van het recht, het steeds aanpassen van het recht
aan nieuwe behoeften.
In den Pruissisehen Staatsraad kwam hij in hevig
conflict met de groot-grondbezitters (o. a. Gneisenan), toen
hij het voile recht van de eischen van den nieuwen tij d
erkende en Coen hij zich verklaarde voor de opheffing
tegen schadeloosstelling van verkregen rechten, een opheffing, waardoor in de positie van de grondeigenaars eene
belangrij ke wij ziging werd gebracht.
Ik heb opzettelij k bij een ingaan op Savigny achtergesteld de met zij n naam verbonden stri j d over de vraag ;
voor of tegen codificatie ?
Geheel ten onrechte wordt Savigny in latere jaren
ten tooneele gevoerd als de principieele strij der tegen wetgeving en codificatie. 7ijn leerling en vriend Rudorff sehrijft
in zijne necrologie, dat doze vraag voor Savigny was een
kwestie van opportuniteit. In gelij ken g Best spreekt
Bluntschli in 1837.
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Savigny heeft zij ne g edachten omtrent den loop der
rechtsontwikkeling principieel uiteengezet in het eerste
deel van zij n System des heutig en Romischen Rechts.
Daarin lezen wij, dat er in de geschiedenis tijdperken
aanbreken, die voor de rechtsvorming door g ewoonte niet
weer gunstig zij n ; tij den, waarin de wet in de behoeften
tot rechtsvorming moet voorzien. Zulk een tijd heeft het
Romeinsche rij k, volgens Savigny, g ekend onder de Christelijke keizers.
De in 1814 tegenover Thibaut (hoogleeraar te Heidelberg) gevoerde strij d werd geheel beheerscht door de
toenmalige omstandigheden. Thibaut — als Savigny —
een uitnemend man en warm patriot, zag voor de Duitsche
eenheid Neil in codificatie van het burg erlij k recht. Savigny
zag d estij ds in de codificatie een gevaar, omdat, volg ens
hem, de krachten ontbraken om ene goede codificatie tot
stand to brengen. Het lag in den acrd van de zaak, dat
Savigny in zij n stri j dschrift onder die omstandigheden bij zonder de aandach t vestig d e op an dere wij zen van rechtsvorming, mede omdat hij to gelijker tijd optrad met publicatie van het program van de historische school.
De politieke omstandig heden hrachten mee, dat or
destijds van een codificatie voor geheel Duitscbland allerminst sprake kon zijn. Het particularisme was daartoe to
groot. Savigny bestreed dan ook niet uitsluitend de codifi catie voor .Duitschiand als geheel, maar vooral niet minder
de codificatie vooz• de bij zondere staten.
Savigny was dest^jds de aangewezen man om dozen
s trij d teg en Thibant to voeren, omdat hij Lang s andere wegen
streefde naar eenheid van hot Duitsche rechtsleven en omdat
hij dit zljn streveli door Thibaut meest bedreigd achtte.
Wij Ii ebben geziell, hoe het Savigny is g eweest, die
bij de stichting van de Berlijnsche Universiteit het Pruissische landrecht op den achtergrond drong, ten einde to
voorkomen eon op den voorgrond treden van het particularisme.
Al mocht nu Thibaut geen leans van slagen hebben
met zijn voorstel tot algemeene codificatie, de strijd voor
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die codificatie dreigde krachten to onttrekken aan de beweging, waarm ee Savigny de eenheid nastreefde. Bovendien
dreigden de aanhang^rs van codificatie voor Duitschland,
bij het zien dat hun daartoe geen leans werd geboden, over
to gaan tot bevordering van codificatie der bijzondere staten.
Het is niet alleen door de verdieping van de wetenschap van het hedendaagsch Romeinsch recht, dat Savigny
eenheid en rechtszekerheid heeft nagestreefd. Hij heeft
bepaalde voorstellen gedaan, die, zoo opgevolgd, van groote
en spoedig werkende praktische beteekenis zouden zijn
geweest (Zeitschrift fur geschichtliche Rechtswissenschaft
III bl. 47 v).
Bij de verschillende Duitsche Staten heerschte onzekerheid ten aanzien van het daar geldende bijzondere recht.
Er waxen tal van oude wetten en wettelij ke regelingen,
songs dagteekenen de nit een ver verwij derd tij dperk. Deze
rechtsbronnen waren sours vergeten en konden onverwacht
to voorschij n worden gehaald. Het was onzeker, in hoever
die bronnen nog als recht mochten worden beschouwd,
omdat het gewoonterecht had ingegrepen en veel had ter
zij de gesteld of ge wij zigd.
Savigny verlangde, dat de regeering van iederen bondsstaat een aanschrij ving zoude richten tot al de rechtscolleges en administratieve autoriteiten met de vraag,
Welke bepalingen nog gewij zigd of ongewij zigd dienden to
worden gehandhaafd. Na verzameling der adviezen zoude
dan door de wet de omvang van het bijzondere recht der
verschillende Staten kunnen worden vastgesteld. 1)
Ten aanzien van het hedendaagsche Romeinsche recht,
hetwelk in Duitschland nog zulk een gewichtige plaats
bekleedde, werd een ander voorstel g edaan. Beoogd werd
een groot handboek, samengesteld door eene Commissie
van de eerste mannen van het yak. Deze Commissie zoude,
die voor
naar een algemeen plan werkende, de taak
onderling verdeelen en,
een man to omvattend was
zooveel mogelijk strevende naar eenheid, Naar oordeel
1) Voor verdere ontwikkeling door gewoonterecht bleef de elegenheid open.
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moeten formuleeren over acrd en omvang van het op dat
tijdstip feitelijk geldende recht.
De stof zoude voor den lezer bij ieder onderwerp moeten
worden g esplitst in hetgeen naar de eenstemmige overtuigi.ng van de gezaghebbende juristen als vaststaande kon
worden beschouwd en in hetg een nog het onderwerp was
van verschil van inzichten.
Er is, voorzoover mij bekend, noch van het een, nosh
van het ander jets gekomen.
De voorstellen zij n echter kenmerken d voor het g eheele
streven van Savigny.
Het oog was bij hem gevestigd op het bloeitij dperk
van het Rozneinsche recht, op de periode van de groote
juristen, Wier inzichten zoodra eenstemmigheid was verkregen — in den reg el door middel van den praetor beslissend waren voor de vorrning van het recht.
Waar de Romeinsche instelling ontbrak, kon het door
Naar verkreg en resultaat ook worden bereikt, zoo slechts
de uitnemendste juristen in g ezamenlij ken arbeid optraden.
Particuliere verzamelingen van rechtsbronnen (wel to
onderscheiden van de officieele Fransche coutumes) hadden
immers van ouds in Duitschland grooten invloed geoefend.
Alles verwaehtte Savigny van de leidende juristen en
men m.oest aan het werk om een kring van leidende juristen
to vormen en omstandigheden in het leven to roepen,
waardoor aan de goede krachten de passende invloed zoude
worden verzekerd.
Het zoude een kleine kring zij n die mit Absicht and
Bewusstsei jn (System I. 51) den weg moest wijzen. Deze
mannen zouden zijn de ware vertegenwoordigers van het
yolk, omdat zij, levende to midden van het y olk, gelegenheid zouden vinden de geestelij ke stroomingen op to sporen
ern de materieele behoeften to erkennen.
volgens
De volmaakte wetenschappelij ke jurist is
Savigny slechts hij, aan Wiens theorie leven is ingeblazen door de compleete aanschouwing van het geheele
rechtsleven, waarbij hem voor oogen staan alle zedelijke,
religieuze, politieke en economische verhoudingen.
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ENZ.

De volmaaktheid is nooit to bereiken, dock zij moet
ons voor oogen staan. Een kring moet worden gevormd,
die in onderlinge samenwerking althans zoo na mogelijk
de noodige gegevens in zich vereenigt en van de gegevens
gebruik nn aakt.
Toen zijn voorstel van 1816
samenwerking van
juristen zonder offcieele opdracht geen g evolg had
gehad, ziet hij later (System I 204) Neil in eene vaste
commissie voor wetgeving, samengesteld nit degelijke geleerden en ervaren mannen van zaken in voortdurende en
levendige verhouding met de hoogere gerechten. Deze
commissie zoude de ervaringen van het rechtsleven moeten
verzamelen en met bewustzijn den weg aangeven, die in
vroegere periode zonder bevustzijn werd betreden. De gewone werkzaamheid van een Minister van Justitie is volgens Savigny ontoereikend.
De Minister van Justitie kan ook in onzen tijd niet
de Haan zijn om de herziening van het burg erlij k recht to
leiden. Hij is overstelpt met bezigheden en geheel buiten
staat binnen de nlurern van zijn Departement die visie to
krijgen, waaraan hij, die scheppend optreedt, behoefte heeft.
Het zoog enaamde „in studie nemen ", het lezen van boeken,
verhandelingen, het kennisnemen van jurisprudeiitie is
daar voor ten eenenmale onvoldoen de.
Dc Minister kan n atuuri ij k bij uitzondering to voren
op een of antler terrein een diep inzicht gekregen hebben.
In den regel is hij de staatsman en de intelligente leek,
die zich de vraag slechts heeft to stellen, of het werk van
anderen als wetsontwerp kan worden voorg edrag en . Zij n
invloed op dit werk kan en mag gewoonlijk niet overwegend zijn.
(Slot volgt. ^
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JUST HAVELAAR

Welke schilderschool is, de eeuwen door, zoo ijverig
beoordeeld als juist die, Welke in Raphael culmineerde?..
En toch: van geen aiidere misschien hebben wij 't gevoel, dat
er nog z66 creel van gezegd dient to worden! Kunst heeft
met de natnni de gienzeloosheid genieen van haar gebied;
elk iiieuw geslacbt wijdt zich haar met een weer nienwe
belangstelliiig, grpt dezelfde dingen weer ariders aan, beschouwt ze van eeii tinder standpunt nit. Want wij beoordeeleii (le groote kuiist-werken niet one - nit de hoogte
der eigengeieelltigdhei(1
er ,,het laatste woord" over to
zeggen, afdoencl, filioos; maar allereerst voelen wij er
een zekere algemeene levens-manifestatie in na, waaraan
w ook oiize eigeii percepties kunnen toetsen en die ons
dieper inzl(ht kan geven iii het wezen der kunst-idee zeif.
Indieii wij sIec1its to constateeren hadden: dit werk is
mooi en dat andere leelijk, dan kwamen wij geen duiinbreed
vooruit en verstikten wij' weidra in een over-groote onverschilligheid. Kritiek is geen wetenschap; kritiek is beeldend.
Nn ik mjj neerzet om sonimige gedachten op to
schrijven over de late, de 16 e eeuwsche schilderkunst van
[talië, voel ik mij gestemd als had ik een nog maagdelijk
veld to ontg inn en! En inderdaad kan j uist de groote
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bekendheid van mijn onderwerp reden voor mij zijn tot
een lichte gemoeds-g esteldheid. Want ontheft ze me niet
van elke verplichting dat voile tijdperk systematisch, van
den beginne of aan, to behandelen ?' Ik wil het u en mij
nu znakkelijk maken en zoo-maar eens rond zwerven
door dit weelderige woud der Schoonheid, om slechts
her en daar wat langer to blijven stil-staan. De weg in
dit land is bekend, wij zullen niet Licht verdwalen. En 't
kan zijn, dat we, al wandeleu d, ongemerkt blij ken een
zekere hoogte to hebben bereikt, waarvandaan we ook
het landschap in zijn geheel een oogenblik kunnen overzien ... Maar laten wij ons voorloopig houden als kwam
die gedachte niet of nau welij ks in ons op; want het geluk
dient den argelooze.
De groote Italiaansche kunst, die drie eeuwen omspant, heeft ook drie machtige fazen doorloopen : zij heeft
achtereenvolgens den Geest, de Gestalte en 't Gemoed
uitgedrukt. Giotto, Mantegna en Raphael zijn er goede
vertegenwoordigers van. In de eerste periode vas ze voor
alles expressief, daarna : lcrachtig en klaar, en ten slotte :
moai, d. w. z. bewust zoekend, als de essentie van baar
wezen, het mooie, het uiterlij k behag ende. Mog e dit iaatste
u niet verwonderen. De kunst die allereerst de dingen
van 't gemoed of van ,, 't g evoelig e hart" wil geven, is die
van de sentiments-verwikkeling. En sentimenteele menschen
zijn allicht preticus : zij stooten zich deerlijk aan wat
leelij k, naakt en al to eerlij k is; ze houden van lange
lokken, zee-blauwe oogen, matte g ebaren en in kant gedrapeerde dames.
In dezen echter heeft men de zaak zóó to beschouwen :
dat de laatste kunst-ontplooiIng de twee vorige zoo veel
mogelijk om-vatte. Raphael en Titiaan hebben niet „gevoeligheid" of „stemming" gegeven door de eigenschappen
der voorgangers to negeeren : integendeel ! Die sterk vergeestelijkte en die klaar gestaltende kunst van vroeger
zooals vanzelf
had hen immers voortgebracht ! Alleen
wel spreekt
wij zigde zich 't karakter van dien geest en
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van die gestalte. Het is natuurlijk dwaasheid, bij 't zien
van Giotto's werk to zuchten : als die man, bij al zijn verbeeldings-kracht, ook Bens vat op zijn „plastiek" had gelet !
Want deze louter-geestelijke verbeeldings-kracht sloot de
aandacht voor plastische realiteit feitelij k. ult. En evenmin
zou een madonna van Raphael met de heldere kracht geschilderd kunnen zijn van een Mantegna of Ghirlandajo.
Leven is groei, is beweging !
Ik wil trachten de geestelij ke herkomst der latere
kunstenaars-figuren in Italie op to speuren ; ik wil hen
zien in hun kracht en zwakheid; ik wil begrijpen hoe zij
zich untwikkelden, ontwikkelen moesten,.
De maeht, d. w. z. de synthetische breedheid der late
Italiaansche kunst is er de schoonste glorie van; een
wereld-genie als Leonardo da Vinci leidde Naar dan ook in.
Igoe kunnen wij ons de grootheid van Leonardo het
best duidelijk maken ? Het allerbest, door zijn wonderbaarlijke volkomenheid to besefen. Zijn geest was bijna alomvattend. De grootheid van Leonardo is: dat zijn geest, hoe
wijd ook uitgebreid, toch nergens een zwakke plek heeft
getoond. Zij n geest omvatte de wereld. Techniek, mathesis,
natuurwetenschap, architectuur, muziek, beeldhouw- en
schilder-kunst, 't was alles zijn domein; en zoo zeer zijn
domein, dat hij in zijn liefste bezigheid, in de schilder-kunst,
al die an dere elementen to verwezenlij ken moist. De massale
breedheid der beeldhouwkunst, de strenge ordening der
architectuur, het rhythniisch-beweeglij ke en de aandoenlij kheid van muziek vindt men in Leonardo's scheppingen
vereenigd met een natuur-kennis, een anatomische wetenschappelijkheid zdo groot, dat bij een jets minder forsche
bezieling zijn kunst tot een vrijwel waardeloos naturalisme
verlaagd ware.
Geen zijner leerlingen heeft dan ook veel bizonders
nagelaten. Wie zulk een genie to n a volgt kan zijn minderheid slechts door gebrekkigheid toonen. Een der merkwaardigste, Sodoma, dien men vooral in Siena leert kennen,
wee t wel een naakt lichaam anatomisch verbazend knap to
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schulderen, - maar het wordt nooit m&r dan een lichaam,
nooit méér dan knapheid; de gebaren zijn overdreven, en
de expressies wee. Telkens echter in Sodoma's viotte
schulderknnst zult ge bij een enkele figuur iets oprnerken
dat 11 boeit en ontroert: een mysterieus waas schijnt daar
ornheen to zijn; iets vreetnd-bevangends ziet ge in de oogen,
de zweem van een gliinlach oin den mond... Maar die
ééne figuur zal ook steeds een slaafsche imitatie zjjn van
deli grooten Leonardo. En eeillnaal herinnerd aan dezen,
hoe oppeivlakkig wordt dan die bekoring en hoe week en
troebel de vorm, waarin zij zich uit! 1)
s een prachtig
In bet Pitti-museum to Florence, na g
breed, goud en ros portret van Mantegna's discipel Lorenzo
Costa, ziet men een ,,studie-kop" door een onbekende:
een heilige, het hoofd schuin ôpwaarts, de oogen ten
hemel; een werk nauwkeuriggevo1gd naar de S. Ilieronymus
van Leonardo. Het is uiterst fijn en vast gesehilderd,
verrukkelijk van weifellooze teekenthg: een anatomische
gelaatsstudie zooals ze alleen in Italic en in de iGe eeuw
ontstaan kon. Maar ach, de ,,bezielde" oogen lieges Alle
wezen van bezieling is afwezig; want alleen de spieren,
niet de geclachien van dezen ,,heilige" hebben den schilder
geboeid. Bij Leonardo zeif zal nooit tegenstrijdigheid zijn.
Zijn „Hieronymus", die magistrale schets uit 't Vaticaan,
toont een anatomie van de ziel zoo goed als van het
lichaarn: men kan bet een niet scheiden van het ander.
Men kan niet meer zeggen of een spier-zwelling geteekend
is om haar vorm zeif, dan wel om de expressie waarvari
ze 't physische resultant is. Ja, die woesiijn-asceet dweept,
maar hij dweept 'in ernst en hij stelt zich niet in! Hij heeft
een pathetischen armzwaai as wilde hij de wereld omvamen: dat pathos is edit! en die lijn van den arm is prachtig
in de compositie, zoowèl as prachtig van gebarenkracht!
Leonardo, die alzij dig uitgegroeide Renaissance-meusch,
schijnt sours de bewogenheid van Giotto met de strenge
1) Leonardo's andere leerlingen, de enorme technicus Luini b.v.,
hebben zich zOO geheel aan 't genie van hun meester overgegeven, dat zij
hem alleen nog maar copieeren kouden. Hun work is niet eens zieer imitatie.
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statigheid van Ghirlandajo to verzoenen. Een man als hij,
in zijn hart dwepend als een vrouw en overgegeven aan
zijn aandoening, maar geheimzinnig, koel en hooghartig
naar buiten, een genie van zoo wereld-wijde bestrevirigen
en een karakter gevormd door zóóveel tegenstellingen die
toch voor hem zeif met eens schenen to bestn, - hij zou
zijn omgeving verpletteren, maar in do ruimte der tijden
ziet men eeist zijn ware gestalte. Hij zou een onheil zijn
voor zijn vrienden, maar een zegen voor de wereld. Nu
flog sterken wij mss aan do verre herinnering van zijn
geest-macht; en al heeft Leonardo niet zijn leerlingen
weten op to voeden, zijn tijd, zijn oenw heeft hij in waarheid bezield!
Bat Da Vinci vooral naar do zuivere sfeer van Athene
hunkerde, dat begrijperi wj onmiddelhjk. DAr vond hij
den kiaren eenvoud, dien hij zeif verbeuren moest. 0, die
vol-ontplooide vrijheid der Grieksche monsch-goden, hun
zorinige riatuur-bestaan: hoe veel geslachten hebben zich
aan die illusie eonor onbezoedelde wereld verkwikt! hoe
veel in twijfel en kommer gedoken inenschen, hebben
smachtend naar die blanke schoonheid opgestaard! Be
paradijs-legende der Renaissance-wereld was niet weer die
van Adam en Eva, maar van Plato en Homerus en Phidias.
Voor Leonardo echter had die heidensche kunst flog een
afzonder]ijke aanspraak op belangstelling: hij bowonderde
in de Grieksche vormen eon wetenschappelijk onderlegdo
kunst, eon kunst die op hot wezen der natuur berustte,
die or hot wezen van uitdrukte, zuiverder nog, dan do
onzekero, wisselende vormen van 't leven zoif. Do Griek
sche beelden bewezen hem, dat tusschen wetenschap en
kunst, of tusschen filosofie en godsdienst niet eon essentieel verschil bestaat. En hij kon niet ruston voor hij die
waarheid in zich zelven ervoer. Van toen of aan word dat
in hem, den vroogen Pantheist, eon ware hartstocht om tot
positieve uitkomston to geraken: hij zocht wetten van verhouding, hij Wilde de vaste formules vinden der nataur en
van 't menschelijk lichaam. Goon antiek beeld, of hij mat
er nauwkourig do proporties van op, om zich weer nieuwe
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theorieen uit to denken. En dezelfde wetten, die hij in
't wij de natuur-leven zag ageeren, wilde hij ook in de
kleinste vormen ervan nog terug vinden.
Het was nog g een eeuw geleden, dat de stille nz onnik
van 't San Marco-klooster, Fra Angelico da Fiesole, zijn
hemelsche visioenen in voorzichtige omlijning en lichtste
bloemen-kleuren vast to houden zocht. Ook Angelico was
gelukkig, gelukkiger veel dan de weem.oeds-weeke Da Vinci.
Angelico 66k zag de wereld zondeloos ; echter niet omdat
hij zoo dacht en zich boven goed en kwaad wilde verheffen,
maar omdat zijn zachte natuur hem dwong zoo to voelen.
Hij vergat de wreedheid van zijn hel, ondat de liefde van
zijn Christus hem zoo vervulde. Hij zag de menschen als
goed, zacht van zeden en gemoed, stil van ziel ; want
eig enlij k zag hij niets en niemand, maar keek hij in zich
zelf en droomde hij.
Die extase voor een hemelsche wereld werd door
Leonardo vernield, dock de geest van zelf-inkeer niet. In
andere gedaante zouden weer Angelico-menschen komen,
die droomend mediteeren in plaats van to leven, de menschen van impassibele contemplatie. Maar alleen : de
gevoels-zuuiverheid was wat vertroebeld, de ziel verengd, de
vorm materieel geworden ... Perugino scbilderde zijn ovaalvormige engelen-hoofdj es, met de lief-lachende spleet-oogen,
de kleine preutsche mondjes, de krulletjes om 't voorhoofd,
de slanke handj es : een beet] e plaatj es-achtig . Van Katholiek was de kunst Roomsch g eworden.
Ik herinner mij de groote „kruisiging", die in een
kerk van Siena hangt 1) : boven 't kruis, als 'n ooievaar
op zijn nest, staat een pelikaan zich in de borst to pikken
(Christus' zelf-opoffering), rechts en links der armstukken
zon en maan (Christus' heerschappij over 't heelal), zwaluwachtige engeltjes, fladdervliegend, vangen het uit de handen
druppend bloed in bekers op (de hemelsche glorificatie van
Christus' aardsche smart). Een waardelooze vormelijkheid
was al, wat van de oude, groote symboliek nog restte..
l) De S. Agostino.
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Voruielijk ook, vormelijk en niet streng of statig, is de
precies symmetriscbe en Loch reeds ,,sehilderaehtiye" groepeering
der heiligen om 't kruis: die beurtelings knielende en
staande figuren met hun lieve, onbeduidende gezichten..
En desniettemin is aan zoo'n werk nog een zekere bekoring,
die men niet zoo licht doorgrondt.
Te Florence, in de capittel-zaal die tusschen een klooster
en een kerk is ingebouwd 1), wordt een groot, beroemd
werk van hem bewaard, een fresco, als een triptiek in
drieën verdeeld. In 't midden de Gekruisigde. (Perugino,
hoe volstrekt ôndramatisch hij ook voelde, heeft bijna
uitsluitend het grootste van alle Drama's behandeld. Juist
de laffe zielen vermeiën zich graag in beklagenswaardigheden). Slechts eene figuur, de dwepende Magdalena, staat
er naast, handen-wringend. Op de zij -vakken telkens een
groep van twee figurers. 0, wat een tranen, wat een hemelsche
blikken, wat een gratievolle wanhoop! Men kàn niet sentimenteeler zij n... Met de kracht van 't instinct verfoei ik dat
zwelgen in weedom, deze onbeheerschte teer-gevoeligheid
die ons vernedert en zwak maakL En de welgedane dames,
welke halve wren ling in amechtige zaligheid voor dit
werk plegen neei' to zitten, ook zij vernederen mij en
zouden mij heel de kunst onuitstaanbaar maken. Maar
toch, zooals daar de Johannes-figuur, met zijn groen-zijden
schouder-doek en donke y-paars kleed, waar de roodachtige
mantel zoo prachtig breed over neer plooit, - zooals deze
figuur hoog ôprijst tegen den grijzen hemel en tegen het
zeer wijde heuvel-landschap in zacht-groen, zacht-paars,
zacht-grijs, dat op zich zelf is zóó mooi, dat het mij al
die ziels-misère vergeten doet!
Ten slotte vraag ik nog uw aandacht voor een ,,graflegging" van Perugino, een werk dat mij in veel opzichten
buitengewoon merkwaardig dunkt 2). Het is in tweeën to
verdeelen: voorop, zeer in de breedte uitgebouwd, ziet men
den dooden Christus, ondersteund door knielende vrouwen
1)

Santa Maria Maddalena dei Pazzi.

2)

No. 164. Piti.

O. E. VIII 3
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en mannen. Wij willen nu op deze groep ach-en-weemenschen niet to zeer letten; en de Christus-zelf, dat lichaam
dat niet dood is, enkel slap en Bloom, en dat domme, mooie
Christus-gezicht, 't is alles wel een van die heillooze vroomheids-uitingen, die men zich schamen zou een Bouddhist of
Mahomedaan to toonen. Genoeg hiervan. Maar achter die
lamentabele verzameling op, hoog overeind staande, ziet men
een tweede groep : een vij ftal figuren, die, zonder deel to
nemen aan de handeling, toch met den geest er in dpgen.omen zijn. Dat wil zeggen : zoo on.-waar de actieve gestalten op den voorgrond zijn, zoo ernstig ontroerd staan
daar de anderen. Ze zijn passief, verloren in gepeins, maar
ze verkeeren met heel hun ziel in een zekeren hoogen en
stillen gemoeds-toestand, Welke ze van zelf ook aan ons,
die maar toezien, mededeelen. Hoe mooi harmoniseerend
daarmee is dan het landschap, dat met zijn blanke tinten
zoo zuiver de getemperde gloedvolheid der figuren omvangt ! Een rivier stroomt er rimpelloos door een bergachtig, blauwend verschiet ; een middeleeuwsch kasteel staat
er, als een legende. Ghirlandaj o's landschappen" zijn zoo
teeder niet. Er is een sereniteit aan, die dadelij k aan onzen
weidsch gestemden Voerman herinnert. En door deze
sereniteit is Perugino groot. Niet kon hij de bewogenheid
iueevoelen der menschelij ke hartstochten en niet weer de
klare mystiek van 't waarlij k geestelij ke leven, maar nog
droomde in hem een schouwende rust, een gevoel van
ruimte, een schoonheid als van melodieen.
Wanneer men ronddwaalt in een der kleine bergin 't geheimzinnige Assisi
stadj es van Midden-Italie
waar die weidsche Kathedraal staat den nederigen Franciscus ter eere en waar men aan 't stille markt-plein een
dier ontroerend mooie zuilen-tempels ziet der Itomeinen,
ja waar wij de gewaarwording krijgen van heel het leven
buiten ons zelven om to zien, het op een afstand to zien,
dan, slenterend door de stille straatj es, zullen we plotseling heel het verre landschap voor ons zien uitgestrekt :
een goudachtig avondlicht straalt tusschen de wolken door
en doet de blauwe verschieten van heuvels en dalen nog
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eindeloozer schij nen. En nit de stilte dier wij de wereld rij st
dan voor ons een besef van eeuwigheid op, waarin wij met
de natuur, ook ons menschelijk bestaan, van de oudste
tijden af, als in ern groot visioen vereenigd voelen. Pit
wij d gevoel van Yrede zie ik in Perugino weer.
Een enkele maal moist hij een „schepping" to geven.
Hij kon een Madonna schilderen, een schuchter jong meisje,
met iets dat oneindig teeder is over heel Naar zachte wezen
en jets van ernstige bezinning in den plooi van Naar li even
mond. Zij knielt neer in een wei vol bloemen ; de avond
daalt ; zij vouwt de handen in aanbidding 1). Ik vergeet
vanzelf dat Christus-kindje, dat daar zoo dwaas op zijn
hoofd-kussen naar Naar ligt op to glorien; ik vergeet het
.akelig-doende Johannes-de-Doopertj e. Ik vergeet ze, daar
ik weldra alleen die eenzame, slanke vrouwen-ge stalte zie,
neerknielend in de suizelende natuurstilte, heerlij k omstraald
van een oneindig ruimen, zacht-groenigen hemel ; en ik
beschouw Naar, in mijn gedachte, het liefst als een Symbool
van den Avond.
Perugino was Raphael's ieermeester. En zelden, nooit
3nissehien, heeft een genie zijn meester zoo veel to danken
g ehad, als Raphael Perugino. Perugino, de provinciale,
brave schilder van een afgebakend „genre", de fabriceerder
van steeds conventioneeler wordende altaar-stukken, de
benauwde slaaf van zijn eigen, to makkelij k succes, die
laffe brood-schilder, die toch in diepsten kern zoo'n begenadigd artiest is geweest, Perugino, hij heeft een groote
glorie gekend : in een hem nauw verwante ziel dat to
kunnen doer rij pen, wat bij hem zelf nooit waarlij k vri j
tot uiting kwam. Perugino's grootste schepping was Raphael ! Maar zonder 't voorbeeld van Leonardo had zich
Raphael Loch nooit zoo hoog boven zijn meester verheven.
Wel een kind van 't geluk was Raphael! De zonnigste
voorspoedigheid leidde zijn levee. Door de Goden en Muzen
en Menschen vertroeteld, scheen hij maar in kommerlooze
1) Pitti. Florence.

388

BOND-OM RAYHAEL.

vrijheid zich uit to moeten leven, schilderend
zonder
z weem van inspanning zijn idylle der wereld. Door een
sch aar vereerders omringd, droomziek van g eluk, zoo gingg
h.ij, de gratie-volle, de volkomen harmonische kinderziel,
van 't Succes naar den Roem, van den Roem naar de
Onsterfelijkheid. En zooals een comeet zijn eindelooze
hemelbaan aflegt, een sleep van glanwn d licht achter zich
been voerend, zoo heeft een in geen drie eeuwen vertroebelde glorie zijn kortstondig aardsch bestaan overschenen ...
Tot eindelij k onze sombere en donkere td,d, tij d van woelingen en onbevredigdheid, als afgunstig op dat al to
rimpelloos geluk, scam ging spannen tegen Raphaels zegepraal. Wij houden meer van de energische zoekers, dare
van de zachte voleinders, weer van wat ernstig is en
krachtig en in moeite verworven, dan van de makkelijke
verrukkingen der weelde-menschen; en zoo wij de vrome
blijheid eerbiedigen van Memlinck of van den monnik
Angelico, dan is dat, omdat die naIeve zielen hun droom
van goddelij kheid tot een andere realiteit moisten to maken.
Hun illusie weerspreekt niet onzen eerzuchtigen werkelijkheids-zin. En hun ascetisme deelen wij niet, maar wij
bewonderen het omdat er willende kracht en overtuigdheid
uit spreekt. O, wij houden niet van de zalige maneschij nillusie, van de aardsche zinnen-illusie, die voor ziels-extase
wil doorgaan. Maar toch is een der grootste verrassingen,.
die Italie mij bracht, de hoogheid geweest van Raphaels
genie! Wij dienen echter uiterst voorzichtig zijn in onze
poging zijn beteekenis nader to bepalen. Raphaels eenvoud
zelf is van een vreemde, diepe verwikkeling. Het is gees
prim'itieve eenvoud ! En dat de vroegere geslachten hem zoo
onvoorwaardelijk verheerlijkt hebben, is ook mij ten eenen
male raadselachtig. De tij den moeten wel zees veranderd
zijn...
Wij zullen aanvangen met zijn laatste en over-beroemde
werk, de „Transfigurazione" uit 't Vaticaan, om zoo spoedig
mogelijk een eenigszins volledig denkbeeld van zijn persoonlij kheid to krij gen .
Het schilderij is in twee deelen gedacht, waartusschen
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alleen in dcii geest verbarid bestaat. Raphael n.l, brengt
hier het moment in beeld, dat een ouderpaar tot de discipels komt met hun ,,van den Duivel bezeten" jongetje,
terwiji Christus met Petrus, Johannes en Jacobus een ,,zeer
hoogen berg" bekiommen, waar Hij een oogenblik van
aigeheele geest-wording ondergirig en samen met Mozes en
Elias geziemi werd, als reeds opgenomen in den hemel.
Raphael toont ons het bleek, wild om zich heeri grijpende
kind, hegeleid door zijn ouders die de maclitelooze discipelen oni huip smeeken; geälarmeerde burgers verdringen
zich op den achtergrond. Ecu 1 of 17 fignren ziet men
her bizoiider moor gegroepeerd. Boven deze woelige
menigte, niet op een berg maar op een kleine verhevenheid, is dan het mystische tooneel veraanscliouwelijkt: de
omhoog z woven de Christus met de beide profeten aaii
zijn zijde, en de drie discipelen, die verblind ter aarde
liggen. -- Er is, zooals ik zeide, tusschen beide gedeelten
geen reëel verbanci: de groep van den epileptischeu jongen
weet immers diets van wat daar, op den berg, gebeurt.
Dc wilze nu waarop Raphael pier een eenheid van geest
bereikt heefL over de tweevoudigheid der handeling peen,
is rond-uit en typisch ,,meesterlijk"; d.w.z. Raphael toont
her as eon waar ,,meester" to beschikken over zijn onderwerp; hij beheerseht zijn wereld. Dus hebben wij nog slechts
na to gaau de waarde welke die wereld heeft in zichzelf
en den aard van Raphael's heerschappij daarover.
WiJ beginnen met de ,,hemelsche" groep. In den Bijbel
staat: ,,En hij werd voor hen van gedaante veranderd. En
Zijne kleecleren werden blinkende, zeer wit als sneeuw,
hoedanige Been voller op aarde zoo wit maken kan". Ook
lezen wij, dat Peirus mid en overdreven begint to spreken,
.,Want hij wilt niet wat hij zeide: want zij waren zeer
bevreesd". Ret blinkende Wonder, het Boven-natuurlijke,
heeft Raphael zelfs niet getracht uit to drukken: Christus
en de beide Helderi van 't Oude Testament zijn bizonder
tastbaar, in voile kleuren-prach±, geschiiderd. (Alles wit..
wat kwam er dan van 't modeié terecht P dacht Raphael.)
M.aar wèl heeft Christus een heel ,,zalige" expressie. Die
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soort pathetische zaligheid echter is tamelij k onuitstaari
baar. Heel deze groep, hoe prachtig het „zweven" ook is
uitgedrukt, heeft voor ons volstrekt niets boven-natuurlij ks,
niets wat ook maar eenigszins van den geest is. Raphael
is Been oogenblik met zijn ziel in den hemel geweest. En
waarom de drie discipelen zoo neergegooid ter aarde liggen
begrijpen wij dan ook geenszins, (te minder omdat dit als
door den bliksem neer-gesmeten zijn zoo sterk gekarakteriseerd is). Neen kij ken wij liever naar het aardsch gedeelte
der voorstelling.
Eene figuur, die ook eigenlijk heel het groote werk
beheerscht, maakt thans onmiddelhj k onze belangstelling
gaande. Het is de moeder, een vrouw van vollen levens-bloei,
die, knielend voor de groep apostelen, met een groot g ebaar naar Naar rampzalig kind wij st. Dat gebaar is ont^zaglij k van kracht. Ja, heel die rij ke en fie°e vrouwengestalte, zooals zij, op den rug gezien, forsch zich dpricht
en zooals Naar purperen mantel in weinige, breede plooien
van Naar schouders valt, deze vrouw met Naar zoo grootmooie gelaats-trekker, is toch wel de verzinnebeeldiging
van een zees nobele levees-liefde. Wij zien hies voor ons
de grandiooze uiting van een kunst, die, in Naar moment
van volste ontplooiing, de natuur harmonisch kon omvatten.
Ik voel eerbied voor een yolk, dat zutk een figuur-derverbeelding het leven kon geven. Zij is mooi en grootsch
van conceptie, deze vrouw, zooals ook de Venus van Milo
mooi is. Maar toch: er is eene bedenking : De Grieksche
godin wil niet tinders zijn dan een smetteloos beeld van
vrouwelij kheid, niet anders dan een klaar-zinnelij ke natuurterwijl Raphael's schepping bovendien een onl
weelde,
pulp smeekende moeder wil schijnen. Haar groot gebaar
was op-zich-zelf al 'n beetj e to ostentatief om diep to ontroeren (in tegenstelling tot de gebaren-kracht van Giotto
b.v., die toch nooit pathetisch wordt), maar ook, en dat
is fataler, blij kt heel haar psychisch wezen uit onzuivere
elementen opgebouwd. Het gebaar dezer vrouw is niet
wezenlij k pathetisch ; het g elaat niet ech.t gepij nigd. Bij 't
schilderen van dien naakten schouder en van den mantel,
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den al to mooien mantel, die de krachtige lichaams-vormen
joist even doet voelen, heeft Raphael geen oogenblik de
gewaarwordingen van een ongelukkige moeder meegeleefd.
Zij is niet klaar uit Raphael's ziel geboren. Zij is to mooi,
deze vrouw. O, to mooi om waar to zij n ... Zij poseert ;
zij denkt aan 't „effect" dat ze maakt, d.w.z. de schilder
dacht daaraan en dat is voor ons hetzelfde.
En de andere figuren van dit schilderij P de beduchte
vader, de apostelen die zoo sierlijk-weg geen raad weten,
de rol-oogende jongen, de verschrikte burgers net hun
opgeheven handen ? Raphael is alleen schijnbaar tragisch.
Het leven doorstormt niet zij n hart; hij gaat genietend
door de wereld, niet lij dend. Hij ke pt van het tragische
slechts het schoone gebaar, het schoone spel der gebaren,
waardoor hij de verbinding der beide gedeelten in zijn
werk realiseerde. Van Bartolommeo had hij geleerd zulke
groepeeringen niet meer symmetrisch, maar „schilderachtig"
op to bouwen. En het is die verfoeilijke behoefte aan 't
„schilderachtig effect", waardoor bij na al Raphaels grootere
concepties verknoeid werden. Het karakter, de geest, de
psyche, het word alles opgeofferd aan de „schoonheid" van
lijn en vorm. De figuren werden van buiten-af en niet
van binnen-uit g ebeeld 1). A1s hij de kroning van Karel
den Grooten verheerlij ken moot (Stanze, Vaticaan), dan
krijgeii we wel eon magnifieke vertooning to zien, eon
ceremonie wonen we bij, klaarblij kelij k door de fijnste
aestheten in elkaar gezet, — maar we zien hover lets dat
menschelij k wtir is, dan eon volmaakt „tableau-vivant".
Eon groep bisschoppen ziet ge or, die bij de plechtigheid
assisteeren ; good; inaar goon van hen is or met zij n hart
eigenlij k bij: ze draaien zich behagelij k om, praten met
elkaar, kij ken riaar rechts en naar links als kokette
juffertjes in de kerk. Want eon rij bisschoppen, die werkelij k stil en aandachtig zij n, dat vond Raphael eon
onmogelijk stijf tooneel... Links in den hoek ziet men
zoo-waar twee naakte kerels die, to ongelegener tijde, een
1) Eerst in v er band met Rapliaël' ,, om posities ', voele,i
do groote beteekems van Mantegna's
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marnieren bank op hun schouders laden... Het spreekt
van zelf, niet waar, dat een kunst-werk, met zoo weinig
intensiteit van gedachte gemaakt, hoe „volmaakt " ook van
techniek, ons spoedig gruwelij k verveelt. Leegheid van
geest is de besmettelijkste van alle ziekten.
't Merkwaardigste van deze soort is missehien de
„Incen dio", (ook dit 'n fresco nit een der „Stanze " ) 1 ). Eens,
bij een brand in 't Vaticaan, terwij 1 alles dol van angst
dooreen liep, moet de Paus, van nit een loggia der St.
Pieters-kerk, het gevaar bezworen hebben door een kruis
to slaan tegen de vlammen, die plotseling, uitgedoofd,
neervielen. Dit in beeld to brengen was Raphael's opgaaf.
En wat ziet men:' Men ziet een fraaie, door zuilen omringde binnenplaats, waarop een aantal figuren prachtig
in drie groepen vereenigd zijn; men ziet mooie vrouwen,
snoezige kinderen, elegante „standen" ; op den voorgrond
ziet men een soort naakten, jongen Griek, die zijn ouden,
naakten vader op de schouders draagt ; o, men ziet de meest
bevreeindende dingen ... Maar men ziet geen vuur, geen
gevaar, g een angst, g een wonder... nauwelij ks een pans!
Ge zult me bestraffend onder het oog brengen, dat
Raphael in deze werken niet „vrij" was, dock slechts een
dienaar van zijn heer, den glorie-zuchtigen Pans, — ja,
dat zelfs heel de opzet van deze sch eppingen onzuiver geweest is, sinds toch die „Incendio" b.v. niet als een mystiek
of simpel-historisch werk bedoeld is, maar als een van
godsdienstige politiek, van Hervormin gs-bestrij di ng, daar
n.1. het fresco minder dien Vaticaan-brand moest weergeven,
dan wel de al-macht betoogen van den Pauselij ken zegen ;
terwijl ook het andere fresco, de kroning van Karel den
Grooten, eigenlij k een Panselij ke attentie geweest is tegenover zij n politieken maat, Frans I, wiens laffe glimlachtronie dan ook de krachtige trekken van den Grooten
Karel vervangt ... 0 zeker ! Maar wanneer heeft een
Michel Angelo zijn ziel geprostitueerd aan de ij delheid of
1) Of en in hoever deze beide werken door Raphael zelf zijn uitgevoerd
is onuitgeniaaakt ; inaar, daar ik alleen de „Coinpositie" bespreek, doet die
bedenking bier uiets terzake. Ontworpen heeft hij ze zeker.
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diplomatische vleizucht van zijn Pauselij ken Patroon ! Of
al de grootere composities van Raphael zijn ,,onvrij", of
hij zat zijn prachtige genialiteit zoo-maar voor zijn plezier
to verknoeien. ,,L'embarras du choix" is her pijnlijk...
Liever zoeke men de oorzaak in Raphael's binnenste
zeif. }Ij was geeli dramatisch kunstenaar, zooais MichelAngelo en Rembrandt dat waren. Hij kon liet niet zijn.
Want zijn illusionaire neo-platonische schoonheids-leer
stuitte aan tegen de zwaardere levees-beschouwing van
Christendom, dat hartstocht, leed en zonde als erbarmend
omvaamt. Zijn begrip der schoonheid verwrong zijn besef
der realiteit, 66k der ideeën-realiteit. En hoe weer hij de
bewogenheid van 't leven nit wilde drukken, hoe fataler
dit dualisme voor hem werd.
1)aarom willen wij thans Raphael's louter monumentale,
on-dramatische werken beschouwen.
1k heb straks Raphael aangeduid als een schilder der
meditatie, der passieve beschouwelijkheid, zooals ook zijn
meester Perugino dat geweest is: een, die stille eenzame
gestalten kan scheppen, in mijmering verzonken, gestalten
van synibolische wijdheid. En vroeger eens mocht ik in
dit tijdschrift een middeneeuwsch schilder bespreken, die
misschien het merkwaardigste type is van deze richting. Heel
een kerkje, de ,,Spaansche Kapel" to Florence, schiep hij
om tot een groote, streng-aangesloten symboliek door er
alle wanden en gewelf-vlakken met zijn schilderingen
levend to maken. Hoe nu deze aanleg na Angelico en na
Perugino zicli openbaren zou, dat toont Raphael in zijn
,,School van Athene" en ,,Disputà" (Vaticaan).
Evenals in de oude klooster-kapel to Florence ziet
men hier aan den eenen wand een aanschouwelijke voorstelling van wat men nu de cultuur beet, daartegenover
een van 't godsdiemstiye levee. Maar men begrijpe mij wel:
werkelijke uitdrukking van metaphysisch denkeii of godsdienstig voelen zoeke men hies niet! In heel die ,,School
van Athene", waar Socrates, Pythagoras, Diogenes, al de
helderi van 't Humanisme samen met die van den eigen
tijd, in een zeer weidsche akademie to zamen zijn, de
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ilosofen filosofeerend, de astronomen en wiskundigen
rekenend, in deze groote verzameling denkende, dichtende,
discussieerende, schrij vende en lezende menschen, in dit
beeld van 't ideale „Congres", is eigenlijk niets dat het
geestes-leven eenigszins uitdrukt. En ook de andere voorstelling, de z.g.n. „Disputa", is zij een uiting van geloof ?
Wij hebben hier een symbolisch gedacht werk, maar .. .
waar is de symboliek ? De onbekende schilder der „Spaansche Kapel", en Orcagna en Lorenzetti en Dante, dat
waren de groote synibolisten : hun reeele wereld was die
der abstractie ; heel hun hartstocht en bezieling Bing char
heen uit en kwanl daarvan weer tot hen terug . Maar de
tijd van overtuigde bezieling was voorbij : alles werd afgebakend, alles ward praktisch, pompeus en cerenlonieel.
Het katholicisme was nog groot als politieke macht, groot
van praal en van g ebaar, niet groot van geestelij kheid.
De ziel wend worm. En de Paus zelf liet zich als een
wereldsch vorst huldig en, de maehtigste misschien der
garde. Het kei'kelij k katholicisme was essentieel heidensch
geworden, ik bedoel: anti-geloovig, Grieksch-rationeel,
Romeinsch-vorm elij k.
Raphael was van die kerk, van de „Kerkelij ke Restauratie", de groote kunstenaar. Hij verzette zich niet in toorn,
zooals Michel Angelo, hij zou nooit een als 'n woedenden
God zich oprichtenden Mozes beelden, hij volgde maar,
volgde en genoot. En wij, op onze beurt, om Raphael to
kennen, dienen hem in zijn ware bedoelingen trouw to
volgen. Wij keeren terug tot de „Disputa". Breede stoepen
strekken zich nit, leeg en ruim, die opvoeren naar een
laag altaar, waarop de hostie staat en ter weerskanten
waarvan, in oploopende lijn, een schaar groot gebouwde
gestalten is gezeten ; de helden en dichters en heiligen
der Kerk. En boven deze aardsche groep, op een breedhorizontale wolk, die de compositie prachtig completeert
en ruiiu maakt, tronen Christus en de Evangelisten en
Propheten, door engelen en als in nevel-wolkjes geboren
cherubij ntj es omstuwd.
Er is aan het geheele werk een wonderlij ke weidsch-
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hed toch, die heerlijk op ons in-werkt, een verheven en
rhythrnisch-levende rust. Niet allegorieen, maar menschen,
grandiooze gestalten zien we her, die een grootheid van
allure hebben als waren zij gedachte-dragers. Het is nog
niet een werk van intensiteit en kracht, maar wél voel ik
ci iets in, dat zees hoog is van gestemdheid. Het doet
OflS een innerlijke samen-vloeiIng niet zien, maar vermoeden,
van de twee groote levens-beschouwingen die Europa be
heerschten: de Christelijke en de Grieksehe. Wat reeds
ccii eeuw ling zoo vurig beg eerd was, schijnt nu eindelijk
verwezenlijkt to worden. Want Christelijk wilde men wel
blijven in zijn dieper gemoed, mnar dat dan in de levensvormeu, in den ,,stijl" der antieken!
De gemoeds-innigheid van 't Christendom en de kiare
koelheid der Antieken... alleen een zonnig en argeloos
goden-kiiid kon de tooverende droomer zijn, die twee sfereii,
zóó versehillend, als een woli zien! Werkelijk was er in
liet zondelooze, passief-besehouwelijke en zielsblijde van den
vromen Angelico niet jets, dat zich vereenigen kon met de
gouden vreugde der Atheensehe illusies? Maar de ziel
mensch Angelico was natuur-mensch, was zinnen-mensch
gewordeni. En de expressie-rijke onbeholpenheid van vroeger was nu tot de lichte levens-weelde der karakterlooze
perfectie uitgegroeid.
Raphael leeft iii mateloos wijde sfereni. llij leeft zóó,
als alleen een heel enkele, groot-begenadigde leven kon.
Want elk ander, die 't hem na wilde doen, zou zijn bestaan
als een wolkje, zoo iji, vernevelein zien. Het is een zwierend
en genietcind natuur-bestaan, een bestaan, dat steeds wij der
en wijder wil worden, tot brekens en verdwijnens toe.
Gestalten, in grootschheid aan de vrouwen-figuur gelij k dci ,,Transfigurazione", maar dan zonder valsch-dramatische elenienten, maar dan in rust en tot monumentale
groepen zeer ruing geördend, zoo begrijpe men Raphael's
,,Disputà". Wie zulk een schepping echter rustig in zich
opneeint, zal zich weldra heimelijk verwonderen dat het
geheel hem niet nog krachtiger imponeert. Zuik een Pro-
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feten-schaar is toch ontzaglijk breed en statig van beelding... Maar het schijnt, of do breedheid zeif der schepping Naar ontzielt. Elke lijn is even to week, elk onderdeel
lets to globaal. Nergens eon kleur of een vorm of eon
expressie die met echte overtuiging is neergezet.
Wat editor, indien W1J nu onze aandacht riehten naar
die weiken van Raphael, Welke van dezelfde representatieve
bescliouwelijkheid zijn, maar daarbij meer besloten, niet
zóó mateloos uitgebreid 7 - 1k spreek van zijn beroemdste
scheppingen: de Madonna's.
Onze tijd van onttakeling der tradities, heeft Raphael's
madonna's, die eeuwen lang bejubeld zjn geweest, bruuskweg vat nit staan lachen. Zoo een beetje ongedwongenheid
verheldert wel eens de geestelijke atmosfeer. Ms wij maar
toezien niet in erger traditie to vervallen: die der ,,blinde"
verguizing.
Eon madonna van Raphael - g kent het Peruginoachtig ovale gelaats-type, met de rimpeloos rondende
vornien - zij is een Griekselie godin verkristelijkt. Raphael
,,styleert", d.w.z. hij styleert niet geestelijk, maa vormelijk.
Hij herstelt een idoaal-vorn]. Elke karakteiistiek ontwijkend,
die vertelt van hot éne, hot persoonlijke, het accidenteele,
wil hij eon algemeenheid van schoone iiatuurlijkheid vaststellen. Hij -evil vereffenen en samenvatten. Nauwkeurig
doordachte samensteflingen zoekt hij, zoo aangesloten en
harmonisch van bouw als slochts Leonardo die nog gogeven had. Zachte lijnen zot hij veer, zacht-buigzame,
breede lijnen, die in olkander vervloeien; en norgons accentueert hij; nergens duldt hij eonigo tegenstelling of
nadrukkelijkheid. Zelfs do gelaats-expressie moot er bijna
geene zijn... Want elke uitdrukking is jets speciaals.
Hot madonna-typo van don strengen Mantegna is
telkens verschillend en altijd boeiend. Zij is j ong soms en
argeioos als een flog kind-achtig meisje, dat verwonderd
in do wereld ziet; zij kan ook somber in zich zeif gekeerd
ziju, overviougeld door 't mysterievolle fatum; dan weer
Zion WO haar als do innig liefkoozende moeder, die droomt
do schoonste levens-droomen over 't zachte, week-rondo
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bolletje peen van hair heel kleine kindje; een eukele mail
als de slanke, passieloos-mooie Koningin-der-Hemelen,
troonerid met der gratie waardigheid to midden van Heiligen
cii Aarts-vaders; of eindeljk geeft Naar Mantegna als de
rampzahg uitsnikkende Oude Yrouw, de oude Moeder met
't doorboorde hart. Al deze verbeeldingen waren voor
Mantegna doorleefde wezenlijkheden. - Zooals een portretsehildei niet een, maar twintig beeltenissen van zijn ouders
zou willen maken, daar hij ze kent en lief heeft in al hun
zjjus-wisselingen; en zooals Rembrandt telkens weer en
telkens weer anders het gelaat der zachte, blonde Saskia
uit het duister zijner achtergronden to voren deed sehijnen,
zoo ook ziet Mantegna de Moeder-G-ods altijd weer van
itieuws-of-aan. Want er was een heldere en diepe geestkracht in dezen man en een onuitputtelijke belangstelling
voor alle levens-vormen. 1k noem Mantegna; kon ik niet
alle waarlijk groote, rijke kunstenaars-naturen noemen P
Maar Raphael Diet! Raphael's madonna's niet. Hoe verschillend van uiterlijk ze ook zijn, deze madonna's, en hoe
ook de schilder telkens nieuwe problemen aanvatte, slechts
een of twee misschien uitgezonderd zijn al deze scheppingen
van ziel en wezen gelijk, gelijk karakterloos.
Ret moest zoo zijn. Raphael's kunst zagen we, gaat
in de richting der laat-Grieksche Veralgemeening. Doch
hiermee is van de zaak nog maar de heift gezegd. Was
niet heel de Italiaansche Renaissance zeer Grieksch gezind P
En juist b.v. deze Mantegna lijkt mij meer doordrongeu
van echt kiassicisine, dan de zalige Raphael. Wat is er
aan de hand P
Een Mantegna, of een Donatello waren zeif zoo krachtig
karaktervol, dat ze wel zich verzuiveren, maar nooit zich
vervórmen konden door zich to storten in het blanke
kiassicisme. Zij vochten zich daar weer doorhéén. De
Antieke kunst beteekende voor hen slechts een versterking
hunner levens-liefde. Zij onderwierpen Naar aan hun eigen,
gloednieuwe wezen. Raphael daarentegen, de late katholiek,
de vrouwen-vergoder, de verliefde, de week-gestemde, is
tegen die hooge en koele Grieksche kunst blijven ôpzien,
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zonder van haar los to kunnen worden, nosh Naar to
kunnen aanvaarden. In Raphael heerschte een dualisme,
een dualisme dat ook wel reeds in Donatello en ook in
den eersten bouwmeester der Renaissance, • Brunelleschi,
aanwezig was, maar dat eerst in hem, den zwakkeren nazaat,
nit zou groeien tot een alles doordringende fataliteit.
Raphael zoekt den grooten stijl der Ouden, maar hij
wil die verteederen tot Christelij ke liefelij kheid. Bi j de
klassieke volledigheid mengt zich een element van persoonlijke on-volledigheid. Hij schildert zijne madonna's als
Grieksche godinnen ongerept, maar: als Grieksche godinnen
die niet geheel zich zelf meer zijn. .. Zij willen zacht,
Christelij k mild zijn, deze madonna's, zachte, lief hebbende
moeders ... Maar zij kunnen zich niet geven. Zij zijn to
koud en to egoist in Naar dieper gemoed; zij werden to
anders opgevoed ; en zoo vertoonen zij zich eigenlij k
als sentimenteel, smachtend en preutsch. Zij denken
niet, kunnen niet denken; zij zijn mooie, leege damesvrouwen, die zich voor wilden doen als leefden zij hoog geestelijk 1).
Tenslotte, als laatste mogelij kheid om zich hoog-op to
houden, zocht Raphael de uiterste perfectie, perfectie van
techniek, van co mpositie, van kleur en van teekening. Er
zijn, zeide ik in den aanvang van dit opstel, in elke kunst
, Brie fazen to bepalen : die van den geest, die van den vorm
en die van 't gemoed ; of, anders gezegd : die van 't
probeeren, van 't gevecht met de materie : de kunst, die
alleen door Naar geestelijk element bestaat; die van 't
overwinnend bereiken, van voile verzoening tusschen geest
en materie, uitdrukking en techniek : de fiere werkelij kheids1) Dit is dus het zelfde dualisme, dat we reeds in RR.'s drarnatische
figuren constateerden (de Moeder der Transfigurazione); maar hier uitte 't
zich in joist omgekeerde richting. — Een schilderij als de ^Drie Gratien"
(Chantilly) zal misschien diarorn zoo hoog uitstaan boven zijn andere fan
tasie-werken, omdat Raphael her blijkbaar een Grieksch beeldhouw-werk
— de gratien uit Siena — geheel ten voorbeeld nam en er zich toe bepaalde
de rhythmieche rankheid van dit verrukkelij ke groepen-beeld heel aandachtig.
in soberste schilderkunat, to interpreteeren.
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kunst; en eindelijk die van voltooii.ng, van volmaaktheid
d. i. die, waar de materie gaat heerschen over den Geest,
de kunst, die de illusie der werkelijkheid geeft ten koste van
't kunst-volle. Haar gebrek aan innerlijke emotie en geestkracht verbergt ze achter een weeke onbeheerschtheid van
gevoelerigheid en een even weeke voorzichtigheid van techn.iek. Want het Overdrevene en het La fe is in wezen e' n.
Deze kunst tracht eindelij k het z.ga . „ideale" in een vaste
formule to bevestigen en ze stuipt zich dan dood in de
vormelijke tradities van 't akademisme.
Raphael was een laatste bloesem der Italiaansche kunst.
Hij deed met prinselijk gemak wat alien toen, sinds jaren
reeds en met uiterste inspanning, bestreefden.
Nu kan de technische onvolkomenheid der primitieven
in zich zel f nooit een deugd zijn. En zelfs de stroeve scherpte
der „werkehj kheids-kunst" hoe tintelend geestkrachtig ze
ons ook aandoet, kan men beschouwen als een vorm die
nog overwonnen moest worden. Ik bewonder een trotschen,
grimmigen Denker meer dan een alleen maar perzikachtigmooi jong-meisje; maar in den onbevangen glimlach van
een kind kan zich lets hoogers uiten, dan waarvan het
cerebraal genie ooit droonit. Wanneer men van de Sixtijnsche madonna uit Dresden (ik ken er slechts foto's
van) de poezelige salon-engeltjes en de beide vervelende
heiligen weg-denkt, misschien zien wij dan een der
schoonste en teederste verbeeldingen voor ons, die van
dat goddelijk-kinderlijke ooit gedicht zijn. Hoe stil en
ontzag lij k ernstig, hoe fi er en toch eerbiedig ruischt ze
aan, de Maagd ! Het heilige is mensch geworden ! En zoo
zie ik de wij de mildheid van Naar wezen als hooger dan
de straffe kracht van Mantegna of Diirer, en Naar klare
kalmte als dieper van wijsheid, dan de romantiek van zelfs
een Rembrandt. Toen Goethe Raphael's S. Agatha zag
nam hij zich voor steeds hear in gedachte zijn „Iphigenia"
voor to lezen en zijn heldin geen woord in den mond to
leggen, dat niet deze heilige nit had kunnen spreken ... .
Maar 't volmaakte to scheppen is ons niet gegeven.
Het al-omvattende bestaat voor ons niet. Nimmer ver-
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werven wij iets, of 't is ten koste van jets anders. Raphael's
illusie der volmaaktheid dwong hem van zelf ook zijn
modellem volmaakt, volmaakt mooi, to willen. Wat is daar
tegen ? Theoretisch niets ; maar praktisch dit : dat hij zoodoende de grootste propagandist werd van de noodlottigste
kunsten aars-d waling: als ware n.l., naar Ziegler's woord :
„Schone Plastik dasselbe wie plastische Darstellung einer
schonen Person".
IHoeveel vrouwen-beeltenissen hebben de latere Italianen
diet gemaakt die ware bal-zaal-heldinnen ons volkomen onversehillig laten. De zachtheid van de blanke
pals, de vloeiende overgangen van Borst en schouders, de
donzige schaduwen van wangen en kin, de fluweelen glans
der oog en, het rimpellooze voorhoofd, de zachte, vochtigroode lippen .. , hoe streelend werd dat alle y geschilderd !
Maar de mooiheid verveelt en ergert, wijl ze pretentieus
is; en de schilder die voor deze mooiheid zoo'n ontzag had,
dunkt mij een leeg en laag-levend salondier. Wie zich in
dezen geest geportretteerd zag, moest zich verre van gevleid, moest zich beleedigd voelen. En toch zijn dergelij ke
„artiesten" de tegenwoordig meest g evierde !
Natuur is geen kunst en kunst geen natuur. De natuurschoonheid is er nog Been aesthetische. Het leelij kste kan
den kunstenaar mooi en het mooiste leelijk zijn. Eerst de
menschelijke bewustheid en de menschelijke ziel kunnen
een vorm der natuur tot een kunst-vorm her-scheppen.
De natuur is: passie ve Materie, de kunst: actieve Geest.
(Zelfs iemand die zich portretteeren laat is den portrettist
even zeer of even weinig passieve materie, als een
kannetje het is voor den stilleven-schilder.) Het z.g.n.
naturalisme dus kan slechts in zooverre kunst zijn als het
juist niet „natuur" is, maar een uiting van geest en gemoed.
De kunst is niet uit een staat van bevangenheid, maar van
vrij held ontstaan. Want de kunstenaar beschikt als een vrij
man over de dingen der natuur; hij overheerscht ze. En
het sensualis m e, die uiterste vorm van 't naturalisme, komt
dan ook uit de dofste bevangenheid voort; het beteekent
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de geheele overheersehing der materie over den geest, der
natuur over den mensch en is to beschouwen als het soms
wel schoone, rnaar toch altijd glorielooze slaven-lied van
den aan zijn eigen aandoening geketenden mensch. Ja,
groote erotische kunst is nog meer verwant aan ascetisme,
dan aan de botte wellust der latere Romeinen. Wie alleen
van zijn wellust meer vervuld is, zal ons spoedig in 't
geheel niets meer hebben to zeggen.
Het is Titiaan's roem, dat hij, schilder van de zuivere
materie en van de blanke wellust, zich zoo triomfeerend
vrij in zijn wereld bewegen bleef. Wat is zijn ,,Venus" 1)
anders, dan een jonge, mooie vrouw, die in gouden overmoed Naar onbezoedeld lichaam geniet en to genieten over
geeft P In heidensche zaligheid ligt ze uitgestrekt, droomende,
en zoo onbevangen haar prachtige naaktheid uitstallend,
alsof ze de in Paradijs-weelde ontwakende Eva ware...
Maar een Eva die de voile levens-weelde dankbaar aanvaarden kon; een Eva, bevrijd van de ,,oer-zonde", dat
spooksel van een wereld-oud pessimisms. Venus! Titiaan
heeft een apotheose van 't menschelijk lichaam gegeven;
hij genoot dat lichamehjke, maar in zijn kunst moist hij de
ineest objectieve en edeiste scheppings-vrijheid to handhaven. Hoe grof en stijlloos wordt daar tegenover het wellust-naakt van Rubens en hoe troebel het nachtelijk naakt
van Rembrandt! Men moet misschien een Zuiderling zijn
om zóó natuurlijk de natuur to bewonderen, z66 stijivol
een mensch der zinnen to zijn! Kunt ge u een oogenblik
dit zuiver ,,gestijlde" naakt van Titiaan denken en het
daemonische - dock 66k stijivoile naakt van den inodernen Franschman Rops en, eindelijk, het Touter-reaiistische
van Courbet? Titiaan, de affirmatieve, staat aan de eene
zijde van 't Leven; Rops aan de tegenover-gestelde; terwiji
Courbet zich joist tusschen beiden in beweegt. Van ,,stijl"
of ,,houding" is bij Courbet geen sprake: hij ziet die
vrouw zoals de eerste-de-beste Naar zien zou. En het
,,kunstvolle" bestaat her eigeniijk aiieen in de wonder1) Tjffizi. Florence.
0. E. XIII 3
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baarlijk knappe techniek; d.w.z. het is er eigenlijk heelemaal niet! Ook het erotische element zelf is bij Gourbet
niet tot een emotionneele expressie opgevoerd.
Titiaan's „Wereldsche en Hemelsche Liefde" 1) is mi.sschien nag een kompleter voorbeeld van zijn bedoeling.
Tegen een rustig landschap aan zitten her, terweerszij van
een antieke sarcofaag, een prachtig g ekleede vrouw en een
volkomen naakt jong-meisje bij een. Zoo saai nu het schilderij er in reproductie uitziet, zoo verrassend mooi is de
werkelij kheid. De pracht van kleur toovert de saaie gedachte absoluut w+g ! Die aangekleede dame leek een
visite-pop... znaar wat een lied van vreemde kleur-harmonieen geeft 't blauw-wit van Naar zijden gewaad, het
goud van haar huid en de groenige blankheid van de lucht
daarachter ! En hoeveel mooier is dan nog het naakte
meisje geschilderd, dat tegenover Naar zit. Hier geheel-enal zien we die smetteloos edele lichaams-pracht, die zeer
fijne vormen-rankheid en vooral ook die zonnigheid der
Grieksche kunst. Dit is heidensch, totaal ! de schoon ste
.abstractie van een schoonsten vorm. Wij, wij Noorderlingen, mogen niet gering-schattend doen om de vormenliefde der Italianen. Zij is niet een liefde van den schoonen
schij n alle^n ; zij kan vol beteekenis zij n en vol geest en
karakter ! venetie, Florence en Rome, het feestelijke, het
hooge en het statige, komen in Titiaan harmonisch to zamen.
Na de strevende en strenge kunst der vorige eeuwen
was nu eindelijk, vlak vdor Naar verval, de mogelijkheid
geopend van een ongestoord geluk. In Raphael doet 't
dikwijls storend aan, dat hij de smart niet kende en geen
strij d doorworstelde, het stoort, daar hij zich in een
levenlooze illusie verdroomde ; maar in Titiaan herkennen
wij onmiddellijk een volledig, karaktervol mensch. Rembrandt, Beethoven, Michel Angelo, dat waren veel grootere
geesten o, ik weet 't! Maar Titiaan's geluk blijft
ongeschonden en eerbiedwaardig naast hun mysterie-volle
versombering.
1) Villa Borghese. Rome.

ROND-OM RAPHAEL.

403

Titiaan, in zijn beste en meest typische werken,
zag de natuur van een „ideaal" standpunt nit 1). In zijn
portretten schildert hij gaarne 't gezichts-ovaal vast-aangesloten, de wenkbrauw-lijnen zuiver, de handers smetteloos. Titiaan -is, wat meestal Van Dij ek slechts schijnt. Hij
heeft portretten geschilderd, die een uiterst-verfijnde sensualiteit toonen in de puurste gebondenheid der vormen.
(Dat van Catherina Cornaro b.v. Ook de „Flora", dat zoo
bewonderde en zoo erbarmelijk miskende hoogte-punt in
Titiaan's werk. Ze zijn beide in de Ufliizi).
Daar echter, waar Raphael zijn „idealen" vergat, om
zich met aandacht to verdiepen iii de werkelijkheid der
nature, zou hij sours stijgen tot een hoogte, waar ook
Titiaan hem niet sneer volgen kon. De portretten van
Raphael zijn vol natuurlijkheid, maar veel m^er nog zijn
ze vol van een zuiver en plechtig rhythme en van een
geheel vrije bezieling. De stijlvolheid van Raphael is her
niet zoo bewust gezocht als die van Titiaan en daarom
misschien nog ruiner. Titiaan was de naturalist, die zich
door zijn stijl-begrip boven de natuur verhief; maar Raphael,
de idealist, had slechts noodig geheel argeloos een stukje
natuur to bekij ken, om het vanzelf, als door zijn magisch
contact, zich to zien veredelen. Hoe het loutere zinnen-leven
tot een sublieme hoogte kan stijgen, dat zien we verbaasd
in Titiaan's scheppingen ; -- maar een poeem van de ziel,
een bezielde verbeelding, geeft Raphael! Wanneer hij zijn
laffe gedachte vergat over wat „mooi" en wat „leelijk" is,
zijn zinleege opvattingen van 't „schilderachtige", zijn
wankelend streven tusschen Grieksche en Christelijke
idealen, zij n behaagzucb t, zijn al to d weepziek meisj esgemoed, dan, in ong estoord contact met 't groote leven
zelf, scheppend van nit zijn diepe onbewustheid, is 't, of
al de zachte krachten van zijn natuur tezamen werken om
een werk van zuivere aanschouwing to doen ontstaan, zoo
weidsch en zoo schoon voltooid, als ieder zich droomde en
I) Realistisohe portretten als dat van Aretiuo in 't Pitti-paleis, hoe
mooi ook, staan toch niet hooger dan de goede van Tintoretto en ze zijui
4' Ok niet cinders.
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niemand kon doen. Ten voorbeeld noem ik het portret
van Giulio II, den eerzuchtigen, teleurgestelden pans 1).
Zijn natuur getrouw geeft Raphael niet de levende
hartstochtelij kheid zelf, dock alleen de hartstocht die
geweest is, die nabroeit als een uitgebrand vuur ; den somberen weemoed geeft hij van een, die, na een leven van
heerschzucht en woeling, de kleinheid der uitkomst beseft
en zich 't bestaan als een nutteloos geweld bewust wordt.
De paus, in zijn purperen mantel, zit vooro ver gebog en ;
onrustig woelen zijn fijne vingers. 0, dat oude hoofd met
den bitter gesloten mond en de doffe, starende oogen ! Dit
is wel de tragedie van dit very eefsche leven ... In een
enkel beeld zien we geheel een karakter en geheel een
levenslot vbor ons, zoo breed als een drama van Shakespeare.
Het Pitti-museum bevat een prachtig gedaan werk
van Rembrandt, het portret van een grij sward, die, de
handen gevouwen, voor zich nit staart. Na al de rimpellooze,
globaal effene schilderijen, welke men daar verzameld ziet,,
is het borstelige, kantige werk van onzen grooten, dramatischen landsman van een verrukkenden ernst. Beide portretten, dat van Rembrandt en dat van Raphael, drukken
dezelfde gedachte nit: de stille tragiek van dien leeftijd der
herinneringen; en beide mogen tot het beste gerekend
worden wat de Oad-Hollandsche en laat-Italiaansche kunst
hebben voortgebracht. Maar hoe grootsch ook deze Rembrandt is, en hoe flauw veel der 16e eeuwsche Italianen,
Loch zie ik een portret als dat van Giulio, als van een
hoogere orde.

Rembrandt heeft den ouden mannen-kop lichtend geschilderd tegen bij na zwarten achtergrond ; ook de pij of
jas, met enkele forsche vegen aangegeven, is donker ; en
de schaduwen in den kop zelf zijn breed en zwaar. hit hun
diepe kassen starers de oogen weg, dof; de grijze baard is
ruig geborsteld ; de gevouwen handen met enkele zetten
gedaan. De man wordt ons nog weer gesuggereerd dan
een effect.
uitgebeeld. Er is jets effect-vols aan dit werk,
1) Uizi Florence.
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dat geheel zjn Joel bereikt. Maar Raphael versmaadt alle
effect; hij schildert kaim-weg, breed-nit, fielder. Indien
Rembrandt zjn portret fijner of vollediger doorwerkt had,
had het alleen zwakker en minder knnnen wordeii. Rem
brandt moest dáár ophouden. Er was in zijn kunst-conceptie
zelf een zekere innerlijke beperking, welke hem dwong het
impressionistisch-effect-volle als uiterste mogelijkheid to
aanvaarden. Wij Taken hier dieper eigenschappen van
Rembrandt's wezen aan, dan u, o eventueele lezer, misschien
nog bewnst is. 1k hoop daar nog wel eens nader op in to
kunnen gaan. Rembrandt is ecu der ontzaglijkste genieën
ter wereld geweest en de ,,Nachtwacht" is een heel wat
graudioozer schepping dan de „Dispute" of ,,School van
Athene". Maar toch was in Raphael's geest nog iets, zóó
hoog en zniver, dat zelfs Rembrandt daar niet aan reiken kon.
Ge voelt nu alvast wel, dat 't op zich zelf schooner is
zijn levens-beelding in kiare bezonnenheid, door en door,
to verwezenlij ken, dan er een ,,geInspireerd" idee van to
geven, dat een uiting van bezielde rust hooger is, dan
een van momenteele impulsie. - Raphael, door zijn flguur
met volledige klaarheid uit to beelden, gaf een weidscher
conceptie en een ga yer harmonic dan Rembrandt, die om dat grijze hoofd toch ,,sprekend" to maken - alle
details, heel het lichaam als verschroeien doet in duisternis.
De fijne, nerveuze handen van Raphael's portret drukken
weer nit, dan die van Rembrandt, waarvan men alleen de
spontane schilderskracht en een zekere mannelijke vastberadenheid bewondert. En het gelaat zelf.. bj Rembrandt's
beeltenis ontvangen we misschien een plotselinger outroeringsschok, maar Raphael gaf toch een dieper levensgezicht: van dezen Pans begrij pen wij tenslotte méér en
weIdscher en wezenlijker dingen, dan van den toch zoo
karaktervollen grijsaard, dien Rembrandt gaf. Van de geportretteerden zelf is dit waarlijk niet afhankelijk, ook al
houden we in bedenking, dat de historische bekendheid
T an Raphael's model wellicht onze verbeelding jets versterkt.
Het portret van Raphael ziet er gewoner nit en is in
deli kern bnIten-gewoner. Het treft niet door een bizonderen
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licht-val, integendeel toont het ons, zonder eenige bijkomstigheden of bizonderheden, een mensch zooals die door
ons alien kon worden gezien .. , maar dan : oneindig dieper,
vreemder, beteekenisvoller, dichterlijker ! Raphael's portret
lij kt de voleinding der natuur-getrouwheid : zoo 3s een
menschengelaat, zoo glanst fluweel in waarheid .. , maar
boven dit naturalisme uit geeft 't een diepte van ontroering
en een grootheid van rustige beelding, die het tot een
zuiver en voldragen kunstw erk verheft.
Een portret van Mantegna is tinteliger, weer g ekristalliseerd, maar de kunst was daar nog niet aan baar doel.
Die ontwikkeling was niet zonder g roote g evaren en
Raphael is er het sterkst van alien aan blootgesteld geweest : de eapansie werd uitputting, de volledigheid maakte
karakterloos : geen Grieksch stijl-besef dat daaraan verhelpen kon ! Maar soms, uit de diepte van zij n arg elooze
dichter-ziel en gedragen door de nu geheel gerij pte cultuurkrachten zijner latere eeuw, schiep hij een werk dat de
realisatie was van een uiterste consequentie. De schoonheid,
die hij in dit moment gaf, kan niet meer onze geest-kracht
aanwakkeren, ze is in essentie toekomst-loos, het allerlaatste einde, maar door het felt zelf van haar bestaan
is zij Loch een hoogere, dan die der voorgangers. Hoe
goed kan ik mij begrijpen, dat de woelige Michel Angelo,
die man van profetischen ernst en wanhopige ziels-verscheurdheid, den komnierl oozen Raphael tegelij k. haatte
en aanbad!
Bijna alle portretten van Raphael zijn vol velerlei
beteekenis ; maar het innigst spreekt hij zich nit waar 't
object zij ner aanschouwing met zij n eigen psyche samenvloeit. Zoo, in de blanke beeltenis der „Fornarina", he &
schuldelooze en gedachtelooze meisje, wier lieve mooiheid
als een voorjaars-roos zoo simpel-heerlijk ontbloeit. (Zelfs
Titiaan's „Bella", dat klassieke beeld der vrouwen-schoonheid, wordt p ier tegenover gekunsteld.) Vooral echter
denk ik aan 't schilderij, dat in de „Tribuna" der ITffizi
hangt : het allersoberst gehouden portret van een onbekend gebleven jonge vrouw. Het is straffer gedaan, meer
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ingetogen en minder materieel, dan 't portret der schoone
Fornarina. De kleur is getemperd : donke y good-achtig,
amber, diep-groen en een beetje carmijn, de onder-mouwen
wit. Als een herinnering der werkelijkheid schijnt 't. Het
modelP is bij na vlak gehouden en bizonder vast.
Met natuurlijke fierheid, zonder zweem van willenden
hoogmoed, rust haar edel, opgeheven hoofd op den slanken
hals ; Naar oogen zien ons wij d-open aan, met een ietwat
verwonderde aandachtigheid ; haar donne lippen sluiten
zich berustend; Naar bleeke wangen zijn een ietsje ingezonken. Een vrouw is zij die, door geen zonde aangeraakt,
toch het leven gezien en ervaren heeft en den hartstocht
gekend. Zij verzuiverde zich tot den ernst eener non,
maar om haar vrijheid is zij meer dan een non. Beraden
van wil en hoog van gemoed,. is zij toch nimmer streng :
die peinzende overgave heeft ze, welke de groote eigenschap is der vrouw. Zij is de vrouw; zij is dat hooge
wezen van liefde en sereniteit, waar wij, de rustelooze,
woelige, willende mannen, ons telkens weer hunkerend
naar oprichten. En spreek mij niet van de Gioconda .. .
is zij niet een sfinx, een moraallooze, een wreed glimlachend
mysterie, eeii macht die betoovert om to vernietigen, een
hoog en raadselachtig fatum, dat alles eischt om niets
terug to g even ? En Titiaan's „Flora" en Titiaan's ,,Bella"...
dat zijn vrouwen die ons verrukken, maar die men zich
niet in Naar ouderdom kan denken. En zoo ook staat, in
het algemeene, de eenvoud van Raphael toch boven de
bijna daemonische samengesteldheid van Leonardo en is
zijn stille bezinning hooger dan de glorie van Titiaan.
Raphael's Onbekende; zoo concreet van gedaante en
zoo heel „gewoon" van uiLerlijk, deze ziele-vrouw van het
Christendom, zij rijst voor ons op als een symbolische
waarheid. Een Griek zou dezen karaktervollen ernst niet
in Naar begrij pen, en eon Aegyptenaar Naar zachte bescheidenheid niet, en eon Jood zou Naar contemplatieve
rust liefdeloos noemen.
Hoe kalm was Raphael's eigen gemoed, dat hij Naar
zóó schilderen kon ! Maar die zelfde kalmte had eenmaal
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toch ook de machtige woelingen omvat, die Paus Giulio's
bestaan verwoestten ! Dat, waardoor dit portret der Onbekende ons boeit, wij danken het alleen aan Raphael. Want
het model zelf, direct gesproken, was her niets, en de
wij ze van zien en weergeven alles. Dezelfde geest van
innigheid, die straalt uit dit gelaat, spreekt ook uit de
fijne, krachtige, rustige handen; 66k uit de schildering
van 't gouden kettinkje, dat zoo bizonder zuiver de welvingen volgt van pals en schouders, ja uit heel den opbouw
der figuur, die van een heerlij ke Ruimte is. Kent ge, lezer,
het sobere diepzinni.ge portretje van Mevrouw ThroussardMaris, door Matthij s gemaakt ? Dit is een van geest, merkwaardig een, met Raphael's Onbekende. Wel wordt de
moderne Hollander, zelfs deze, burgerlij k naast den weidschen Italiaan, maar het is al heel veel dat in omen tij d
iets gedaan is, wat naast zulk een werk genoemzd kan worden !
In tegenstelling tot de voorgaande eeuwen was het
nu de materzeele werkelij kheid, die de kunst ondersteunde.
Zeker, ook de The eeuwers, Masaccio, Castagno, Lippi,
Piero della Francesca, Mantegna, Carpaccio enz. waren
natuur-getrouw. Wanneer zij zich ophielden met fantasieen
of symbolen, dan deden zij dat op realistische wij ze ;
maar desniettemin was hun zanier van zien geheel geestelij k :
ze was niet mystiek meer, maar nog veel minder materieel
of impressionistisch. Wel zagen ze de werkelij kheid uiterst
nauwkeurig, maar ze zagen Naar als verhelderd, ja doordrongen en doortinteld van hun eigen geestelij k zij n. Die
nauwkeurigheid zelf was het gevolg van hun eigen geestkracht en helderheid en doet daarom zoo ruim en verfrisschend aan.
In een fantasie-werk van Titiaan nu een altaar-stuk
b.v. zullen de Madonna en 't Christus-kindj e en de
aanbiddende Heilige wel buitengewoon mooi geschilderd
zijn en mooi van stil- gloeiende kleur-verhoudingen en van
melodische lijn-samenstelling, maar de „waardigheid"
van den grijzen heilige en de „zachtmoedigheid" der liefdevol overbuigende Maagd en de „vrome verrukking" van
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het Gods-kindje, al die expressies zijn toch meer als ccii
formule ,,aangebracht", dan als iets wezenlijks door den
schilder zeif gevoeld. WJ gelóóven iiieL recht in die verheven stemmingen. Ziet ge echter in zulk een compositie,
beseheiden ergens in een hoekje, het portret van den begiftiger - een strenge Yenetiaan misschien - dan zal
j uist dit gedeelte u dadelijk het diepste treffen en
bljvendst bevredigen. De statigheid van een gewoon burger... o maar, die voelde Titiaan!
Was dan alle leven der verbeelding dood P Zoolang
ci kunst is nooit! Zij had zich alleen vervorrnd, die verbedding. 1k herinner mij altijd, als zag ik het zooeven,
een magistraal werk van den kleuren-ziener Tintoretto, die
incest Venetiaansche niisschien nit de stad der schilders,
Yenetië. Het stelt de Bruiloft van Canaan voor 1). Men
ziet een zeer mime zaal; door hoog aangebrachte vensters,
links, valt het gouden avond-licht op een gedekte tafel,
die - heel lang - precies in 't verkort is gegeven, zoodat
men ter weerszij daarvan de twee bewegelijke rijen der
gasten in scherp perspectief ziet. 1k wil thaiis niet met u
nagaan, hoe verbazend knap alles gedaan is, hoe het komt,
dat die dubbele menschen-reeks geheel natuurlijk en toch
volstrekt niet stijf of vervelend aandoet, hoe groot de
schulder alle problemen van coinpositic en plastiek en lichtvcrdecling heeft opgelost. Voor ons komt 't nu her op
aan: Dit geweldig realisme laat ons als waarlijk tegenwoordig
zijn bij het feest. net is, als zitten wij zeif tusschen die
levende, pratendc, sterke menschen in, als praten en lachen
en leven wij m&; maar tegelijk - zooals dat ook in 't
leven zoo gebeuren kan - zien wij het weer buiten ons
zelven om, op een afstand, een afstand van gcest. Want
daar, viak tegenover ons, bespeuren wij opeens den Christus.
Hij praat rustig, o, heel gewoon, met zijn tafel-buren; en
toch: Hij is niet aan hen gelijk. Rij is een Yreemdeling
en leeft in eigen sfeer. Er is als een stilte om Hem heen,
een stilte van heiligheid. En het womdt alles zoo ontroemend,
1

S. Maria della Salute. Veneti.
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omdat we nu plotseling dit groot gebeuren, dit oude Bij belverhaal, zoo vlak bij ons voelen.
velen nit onzen tij d hebben beproefd deze gedachte
over to nemen, maar zij beeldden dan den Christus of to
gewoon, to burgerlijk, of to buiten-gewoon, to zonderling
uit. Slechts een groot niensch, als Tintoretto, als onze
Rembrandt, kan de juiste verhouding voelen tusschen
werkelijkheid en mysterie 1).
Een monumentaal jeugd-werk van Titiaan, den tempelgang voorstellend van het 12 jarige kindje Maria 2) geeft
een dergelijke dooreenmenging van realisme en verbeelding,
Welke voor dien tij d zoo karakteristiek is. Hij doet dat
natuurlijk wat statieuzer dan de ruige Tintoretto. Uit een
zwierige groep venetianen, bloeiende matronen en ernstige
mannen-in-toga, is de kleine Maria opgegaan, om
geheel alleen de breede trappen to bestijgen, die voeren
naar den tempelhof, waar de IHooge-priester Naar staat op
to wachten. Het meest-volmaakte in dit fresco is misschien
weer het portret-achtige gedeelte : de stoet burgers onder
aan de trap. Maar toch : Titiaan's genie is breeder dan
dat van den g ewonen portrettist. De ziel van dit werk,
dat vat er het leven aan geeft, is in het kleine figuurtje
van Maria besloten. Zij is een argeloos meisje, een aardig
nleisje nit Titiaan's omgeving. Een simpel, blauw japonnet,je
heeft ze aan en het Naar draagt ze strak weg, tot een
vlechtj e saam.gebonden. En nu weet g e niet, hoe roerend
het is, zooals dit zachte kindje, het hoofd vertrouwend
opgericht, door nieman d bij gestaan die static-trap bestij gt,
de geweldige figuur van den nooge-priester moedig tegemoet ! Het nleisje op zich zelf is niet zoo bizonder goed
geschilderd, een beetje flodderig zelfs, maar de bedoeling
is zoo klaar er in uitgesproken, de tegenstelling van die
naleve kinderdaad tot de pronk en praal der omg giving
zoo fijn gegeven, dat dit enkele figuurtje toch heel het
breede, kleurige, voile schilderij beheerscht ! Nu Titiaan
l) Een seer niooi voorbeeld van dit po eu in de uieusve literatuor,
;af Charles Louis Philippe in zijn uovelleu-bundel „Da p s la petite Yule".

?) Acadewia-venetie.
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zich niet aan tradities heeft to houden en hij Maria eens
snag zien in de gedaante van 'n eenvoudig jong-meisje,
spreekt hij zich nit met een warmte en klaarheid, Welke
herinneren aan hem, die drie eeuwen vroeger de schilderkunst levend maakte: Giotto!
Giotto... Maar behalve dat innige en warme gaf Giotto
inners ook de groote, impulsieve bewegingen van het
menschelijk gemoed... Ja. En het oud-Italiaansche cultuurleven was stervend, maar dood nog niet. Nog woelde de
herinnering aan die vroegere grootheid na en leefde men
breed-nit zijn menschelijke leven. . . De beheersching echter
der krachtige tij den ontbrak en de hartstochtelijkheid
werd pathos... Wij 2Oste eeuwers, wij beminnen dat pathos
niet; wij hebben al onze beradenheid noodig en al onze
()prechtheid. Wij hebben genoeg van Rousseau's overdreven
hederi. Maar stel u boven uw tijd en boven uw land; zie
hoe de Italianen anders leven dan wij: spontaner, luider,
geestdriftiger... Niet het koude pathos van Raphael, maar
het levende en warme van Titiaan zie ik als groot. Hij
moest of het hartstochtelijke niet uiten, Of effectvol en
pathetisch zjn. 1k vind het groot, dat hij pathetisch was.
1k bewonder zijn ,,Maria-hemelvaart" 1), waar de Maagd een forsche vrouwen-gestalte - extatisch, jubelend, ornhoog stijgt, terwiji de apostelen verward dooréén woelen,
zich stortend naar Naar been, onstuimig reikende met de
handeii. 1k bewonder zooals het gedempte rood en blauw
van Maria's gewaad groot uitstaat tegen 't matte goud
van de lucht en zooals de zware, gesmoorde kleuren van
de donkere mannen-groep op aarde krachtig aanéén gehouden zijn. 0, Titiaan heeft geen oogenblik die hemelvaart van Maria ernstig opgevat, maar wèl geloofde hij
nog in de kracht en schoonheid van het leven!
't Laatste werk echter, dat Titiaan maakte, toont oiis
de innerlijke verwildering van zijn leven, zooals die consequent nit het verval van zijn tijd en stad is voort gekomen. Het is een afneming van 't kruis 2). Ge ziet een
1) Acadeiiiia-Yeneti(.
A a.dem a-Veiieti.
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donkere gewelf-ruimte, nachteli j k grauw ; vaal daarin de
figuren : Maria, Johannes, het spookachtige lij k van Christus.
Is deze vrouw Maria P Ti±iaan denkt zich het groote werelddrama zelfs niet meer in; hij schildert deze figuren omdat
ze er nu eenmaal bij behooren : wat gaan hem de Moeder
Gods of de Apostel nog aan P Hij heeft het weelde-leven
van Venetie geleefd. Hij heeft genoten en gesehitterd ; hij
heeft rij kdommen verdiend en den Roem gekend en de
wellust der liefde. Maar de gouden vreugde zijner jeugd
heeft hij er bij verbeurd en de beteekenis der smart of
der berusting is hem niet verschenen. Voorop, vervaarlijk
groot, schildert hij Maria Magdalena: als een duistere furie
schreeuwt ze ons Naar wanhoop tegen : een zinloos, onbeheerscht gillen is 't, een woedende kreet die weerzin wekt,
niet ons meegevoel gaande maakt. Geheel vervreemd was
Titiaan van 't stil-inwendige leven van 't Christendom,
vervreemd van Welk innerlij k leven dan ook. Was niet
heel de Italraansche maatschappij bandeloos en barbaarsch
geworden ? Tot zelfs de kleur toe van dit schilderij, het
vaal-schemerende grauw, is een uiting van dof materialisme.
Er is geen diepte, geen fijnheid, geen kracht, geen glorie
meer aan.

De Italiaansche kunst staat voor mij aIs een ontzaglij k
drama, waarvan de versehillende gedeelten zich in strengste
logica ontwikkelen ; een drama van den geest. Pe kunstenaars der latere tij den tuimelen veer, maar tuimelen al s
helden, gr66t ! Dat wordt een verwoede strij d tusschen idee
en vorm, waarheid en schoonheid, willen en kunnen. Bartolomeo, Savonorola's volgelin.g, kan zijn dwependen ernst
geen vaste gestalte meer geven ; del S^rto, de somberkoele en praehtige vormen-kunstenaar, voelt zich weg
sleuren in de verstarringen van 't akademisme ; Veronese,
de hooghartige, zich een kunstenaar wetend van onbeperkte
begaafdheid, kan alleen de praal uitbeelden van het nitgeleefde Venetie. Maar een man was er die al de verheven
bestrevingen der Italiaansche cultuur voor 't laatst ver-
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eenigen zou, die de dramati ek van Giotto met de strange
spiritualiteit van Mantegna vereenigde, de klassieke weidschheid van Da Vinci met de forsche expressie-kracht van
Donatello, de moede melankolie van Botticelli met de rust
van Raphael, de ideeen-leer der neo-Platonici met de
mystisehe geloofskracht van Dante... Vereenigde Michel
Angelo dit alles a Hij schiep gestalten, die ons eeuwig
fascineeren en onbevredigd laten. Hij is de groote smaakbederver en ideeen- dooder van zij n tij d geworden. NI hem
was in Italia g een zuivere scheppings-daad weer mogelij k.
In de drie kunsten, welke zijn genie omvatte, is hij de
;rondlegger geweest der Barok, die meest stijllooze van
alle stij Ien, de stij 1 der onbezonnenheid, die kunst tot een
parodie maakte der natuur... Maar ook heeft hij gestalten
g ebeeld, z66 grootsch en z66 bezield, als nooit weer en
nooit vroeger g ezien zij n !

UIT DEN STRIJD TUSSCHEN QENEESHEEREN
EN VERZEKERDEN iN DUITSCHLAND
DOOR

Jhr. Mr. H. SMISSAERT.

De strij d, die tusschen werkgevers en arbeiders gevoerd
wordt, en het gebruik der daarbij gebezigde middelen overgebracht in de sfeer der betrekkingen tussehen gen eesheer
en patient; doktoren en verzekerden beiden georganiseerd
en de onderhandelingen over wederzij dsche reehten en
pliehten aan de organisatie overlatend ; de „uitsluiting"
van geneesheeren uitgesproken door de ziekenkas ; de
„werkstaking" door medici afgekondigd ; collega's der
stakern de geneesheeren als „on derkr wipers" aangeduid en
bejegend; afkoopsommen aan die „onderkruipers" aangeboden door de organisatie der medici opdat zij niet aan de
zaak der stakers afbreuk doen; de bond der medici overgaande tot vorming van een „weerstandskas", waaruit door
den strij d noodlij dend geworden vakgenooten worden
ondersteund; .... ziedaar een toestand, die menigeen wel
zeer vreemd zal toeschijnen en waarvan men allicht zal
meenen dat jets dergelij ks in Nederland onbestaanbaar is.
Intusschen : de boven beknopt weergegeven toestand is
niet gefantaiseerd, dock wordt in Duitschland gevonden.
Is jets dergelij ks ten onzent ongebeurlij k ? Botsingen tusschen een of ander ziekenfonds en den daaraan verbonden
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geneesheei' zijn ook her reeds voorgekomen. En: in den
voorzomer van 1912 heeft de Nederlandsche Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunst, welke vrijwel alle geneeskundigen omvat, het zoogenaamd ,,bindend besluit" genomen, waarbij de leden zich verbonden niet na 8 Juni
1912 deel to nernen aan eenig nieuw op to richten of volgens de bepalingen eener Ziektewet ,,toegelaten" ziekenfonds, tenzij in de fonds-statuten aan vier, door de Maatschappij vastgestelde hoofdvoorwaarden is voldaan.
Dit feit beduidt dat ten onzent de georganiseerde geneeskundigen de bepalingen, waarvan zij hun deelneming
aan ziekenfondsen afhankelijk maken, in een alle georgaiiiseerden bindend besluit hebben neergelegd en dat dus
ook ten onzent de kiem voor botsingen, gelijk in Duitsch]and voorkomen, aanwezig is. Het is daarom, meenen wij,
wel de moeite waard jets mee to deelen nit de gesehiedenis
van die conflicten bij ooze oostelijke buren, nit de aan
leiding daartoe, het verloop daarvan, des wetgevers poging
tot oplossing. Ten onzent is die geschiedenis aan velen nog
weinig bekend; wanneer straks dezelfde strijd wellicht ons
to waehten staat, dan kan het nuttig zijn to weten wat
daarover to doen is geweest in een land, waar die strijd
reeds tot verve ontwikkeling is gekomen.
Doch voordat wij tot mededeelingen omtrent den gang
van zaken in Duitschland overgaan, moge pier in 't kort
worden herinnerd aan de vier in het ,,bindend besluit" der
INederlandsche organisatie gestelde hoofdvoorwaarden en
aan de motiveering daarvan. Wanneer men dan daarna
kennis neemt van het standpunt, door de Duitsche medici
ingenomen, dan zal men de overeensteniming kunnen opmerken, die tusschen de eischen der geneeskundigen aan
deze en aan gene zijde van onze oostelijke landsgrens
bestaat.
De Nederlandsehe Maatschappij dan verlangt in de
eerste plaats dat alle to goeder naam en faam bekend
staande geneesheeren, Wier gewone werkkring zich over
(een deel van) het ziekenfonds-gebied uitstrekt, het recht
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hebben als geneesheer tot het ziekenfonds toe to treden.
Men wil dus het stelsel der „beperkte vrij e artsenkeuze".
De zieke kiest zijn dokter onder alle ingeschrevenen ; ingeschreven kan worden — onder het gestelde voorbehoud
ieder medicus, die dit verlangt. Motief : men evil niet concentratie der fondsen-praktij k bij enkelen, waardoor bij de
toeneming van het aantal verzekerden, voor de meerderheid der
medici geen praktij k overblij ft. Motief bovendien : het belang
van den patient, die in zijn dokter vertrouwen moet stellen en
wien dus geen „Vertrauensmann " mag worden opgedrongen.
Tweede voorwaarde : aan geen der drie bij het fonds
belanghebbende groepen (apothekers, geneesheeren en verzekerden) worde een overwegende macht in bestuur en in
algemeene vergadering toegekend. Want: bij de gestie
van een fonds, dat (al of niet uit,sluitend) geneeskundige
behandeling verstrekt, heeft de medicos belang en daarom
is ontoelaatbaar elke regeling, waarbij aan een der andere
of beide andere groepen overwegende invloed wordt gegeven.
Ten derde : een welstandsgrens voor de toetreding van
verzekerden worde vastgesteld op dezen voet dat het
maximum voor gezinnen niet overschrij de een inkomen
van f 1200.—, voor alleenstaande personen van f 800.
per jaar. Overweging : de fonds-tarieven zijn meestal zoo
laag, dat zij den geneesheer geen voor de verleende diensten
passende vergoeding geven. Deze toestand moet als onvermij deli] k worden aanvaard, zoo vaak de patienten on- of
minvermogend zijn, loch is zekere welstandsgrens bereikt,
dan mag een iets meer aequivalente betaling dan Welke
het lage fonds-abonnement den geneesheer toekent, door
dezen worden gevraagd.
Eindelij k : uitdrukkelij k moet vaststaan dat de geneesheeren niet gedwongen worden verklaringen of to geven
omtrent arbeids-ongeschiktheid van leden, die onder hun
behandeling zijn of geweest zijn. Het afgeven toch van
zulke „ziekenbriefjes" brengt een onzuiver element in de
verhouding, die tusschen patient en dokter bestaan moet
en bederft die verhouding. De patient mag in den hem,
behandelenden medicus niet den man zien, van Wien het
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practisch afharigt of hij al of niet een geldelijke uitkeering
zal krijgen; hij zou dan niet meer vrij zijn in zijn uitingen
en gedragingen tegenover zijn mediens en deze zon, ten
nadeele zj ncr beroepsoefenirig, telkens worden geplaatst
voor de keuze om of den patient ter wille to zijn Of als
zijn coiitroleur op to treden met de kans dat hij bj strenge
plichtsbetrachtiug hem ontstemt en als patient verliest.
Ziedaar het standpunt, door de georganiseerde Nederlandsche geneeskundigen ingenomen, en zijn (beknopt
weergegeven) motiveering. Laat ons dan nu den blik naar
Duitschland richten en jets van den daar gevoerden strijd
nagaan 1)
Voordat de Duitsehe ziektewet den verzekeringsdwang
aan de arbeiders oplegde, bestond er tusschen de toen
reeds menigvuldige ziekenfondsen en de geneesheeren eene
gemoedelijke verhouding. Dc geneeskundige verzorging van
het yolk was nog niet zeer ontwikkeld; ook de geneeskunde
stond toen nog niet op den thans bereikten trap. De
medici besehouwden de fondsen als organisaties van onbemiddeiden, van wie zij geen passende bezoldiging konden
verlangen, dock die hen in staat stelden vele ziektegevallen
waar to nemen.
Die gemoedelijke verhouding wijzigde zicli meer en
meer naar gelang de wettelijke regeling der ziekteverzekering doorwerkte, ook: naarmate die regeling breedere lagen
van het y olk ginig omvatten. Wat dit laatste betreft, men
kan zeggen dat thanis zoo goed als alle mannelijke loonarbeiders in Duitschland tegen ziekte verzekerd zijn: het
geheel aantal loonarbeiders aldaar was - over 1909 10.412.000 en er zijn 9.946.585, dus zoo goed als 10 millioen
1) Voor ens overzieht van den toestand in Duitschland hebben wij
o. a. gebruik gemaakt van het referaat ,,Der trztliche Dienst in der Arbeiterversicherung in Deutschland", op de Raagsche con ferentie (September '10)
van het ,,Cornité Permanent International des Assurances Sociales" uitgehracht door Dr. Otto Mugdan uit Berlijn, lid van den Rijksdag, en Prof.
Dr. Rudolf Lennhof, mede uit Berlijn, hoofdredacteur van het ,,Halbmonatschrift fur soziale Hygiene and Medizin"; zie het Bulletin des Assurances
Sociales, jaargang 1910, No. III.
0. E. XIII 3
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mannen, die onder de werking der Ziektewet vallen. Die
bijna 10 millioen mannelijke verzekerden vormden 31,6 %
der mannelij ke bevolking ; van de Duitsche vrouwen waren
in 1909 slechts 10,7 % (immers van de 32.353.000
vrouwen, 3.457.713) verzekerd. Men ziet nit deze cijfers dat
het totaal der verzekerden weinig minder is dan 13 2 millioen (13,4), uitmakende 21 % der bevolking. Nu wij
Loch enkele cij fers geven, moge daaraan worden toegevoegd
dat, mede over 1909, de gezamenlij ke kosten deter ziekteverzekering beliepen bijna 363 millioen mark, dns nets minder
dan 1 mit linen mark per day! Van die 363 millioen kwam 75,4
voor rekening der geneeskundige huip enz., 47,8 voor verstrekking van heel- en geneesmiddelen, 145,8 voor ziekengeld aan leden der kas en 49,1 voor ziekenhuisverpleging
en zorg voor reconvalescenten.
Cijfers als deze zijn nuttig om een denkbeeld to geven
der uitgestrektheid van het gebied, waarop de belangen
botsten. Dit leert ons ook het feit dat er niet minder dan
23063 ziekenkassen in 1909 gevonden werden. Overigens
kan men zich van die botsing geen zuiver denkbeeld vormen, wanneer men zich niet de belangrijkste wetsbepalingen,
die to dezer zake in aanmerking komen, voor den geest
terugroept. Wij moeten dus even pier aan die voorschriften
herinneren.
De verzekerde heeft van het begin der ziekte of aanspraak op vrij e geneeskundige behandeling en op verstrekking van genees-, heel- en verbandmiddelen ; voorts heeft
h.ij bij arbeidsongeschiktheid recht op een ziekengeld van
den derden dag af. In de plaats van deze praestaties der
kas kan treden behandeling en verpleging in een ziekenhuis en wel voor gehuwden of personen met (of lid van)
een huisgezin bij vervulling van door de wet gestelde voorwaarden, voor andere personen onvoorwaardelij k. De ziekenkassen kunnen voor den dour van ern jaar na de ziekteondersteuning „Fursorge fur Rekonvaleszenten" uitoefenen
door opneming in Pen daarvoor ingerichte „Anstalt" enz.
Zij zijn bevoegd to bepalen dat de geneeskundige behandeling, de levering der geneesmiddelen, de „gur" en de
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verzorging slechts verleend zullen worden door bepaalde
g eneeskundigen en van deze bevoegdheid hebben bijna
alle kassen gebrui k gemaak t —, door bepaalde apothekers
en in bepaalde ziekenhuizen en dat de betaling van kosten
wegens diensten van andere dan deze bepaalde medici,
apothekers enz., behoudens in dringende gevallen, kan
worden geweigerd.
Binnen het „Bezirk" van een „Aufsichtsbehorde"
kunnen de gezamenlijke „Gemeinde"- en „Orts"-ziekenkassen een „verband" vormen, hetwelk o.a. bevoegd is
g emeenschappelij ke overeenkomsten met gerneesheeren en
apothekers aan to gaan.
De „Aufsichtsbehorde" ziet toe dat de wettelijke en
statutaire bepalingen worden nageleefd. De hoogere „verwaltungsbehörde" heeft (volgens § 56a der wet) het recht,
op verzoek van ten minste 30 verzekerden bij het bestuur
dei• kas aan to dringen op toelating van weer geneesheeren,
apothekers en ziekenhuizen dan door de kas zijn aangewezen, indien de door de kas getroffen regeling niet voldoende is voor de rechtmatige aanspraken der verzekerden.
Pit zij n wel de belangrij kste ter zake dienende bepalingen der ziektewet. De „Gewerbeordnung" voegt daaraan toe dat de geneesheer niet gedwongen kan worden,
hetzij in het algemeen, hetzij in bepaalde gevallen g eneeskundige werkzaamheden to verrichten. volgens een andere
bepaling van dit wetboek blijft de bezoldiging van geneeskundigen aan cue overeenkomst van partijen overgelaten
(„bleibt der vereinbarung uberlassen"). De „Behorden"
kunnen echter „fur streitige Falle” bij gebreke van een
overeen komst „Taxen" vaststellen, Welke dan bepalingen
bevatten omtrent de door de kassen to betalen honoraria.
Overziet men nu den toestand, gelijk die in Duitsch'and zich heeft ontwikkeld, dan wordt men getrofffen door
-de bonte verscb eidenheid der regelingen, Welke tusschen
de kassen en de geneesheeren zijn tot stand gekomen.
Echter kunnen enkele hoofdtypen der regelingen worden
vastgesteld. Men kent in de eerste plaats wat men in
Duitschland noemt het „System der fixierten Bezirksarzte",
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d.w.z. de kassen binnen zeker Bezirk stellen bepaalde geneesheeren aan tegen eon vast jaargeld. (Bij de modaliteiten, die zich binnen de lij st van dit stelsel kunnen
voordoen, staan wij niet stil). Eon tweede vorm, ook weer
met modaliteiten, is de aanstelling van bepaalde geneesheeren zonder vast jaargeld, met beding dat de kas per
verzekerde een zeker bedrag bepaalt, en dat hetzij de kas
zelf hetzij een comitd uit de geneesheeren het honorarium
verdeelt ; daarbij spreekt men van de „monopolisierte"
medici. Ook wel worden eenige geneesheeren volgens het
eerstgenoemde, andere volgens het tweede stelsel benoemd.
Een andere vorm, waarbij men van g emonopoliseerde dok-ters spreekt, komt hierop neer dat de kas een klein aantal
geneesheeren aanstelt, Welke tegenover de kas alle verplichtingen op zich nemen en het geheele honorarium
innen; met goedkeuring der kas verbinden zij dan eon
brooter aantal medici tot uitoefening van de praktijk onder
de kas-leden en zij verdeelen dan volgens zekere regelen
onder alle g egadigden het honorarium. Eindelij k is or do
al of uiet „organisierte" „freie Arztwahl" : de kring der
aangewezen geneesheeren wordt uitgebreid tot alien of do
meesten binnen het ressort der kas, die verklaren met de
bepalingen omtrent het honorarium in to stemmen en zich
verbinden tot naleving van zekere verplichtingen. Daarbij
kan dan de overeenkomst worden aangegaan tusschen do
kas en elken medicus afzonderlij k, maar ook tusschen
Naar en een vereeniging van gen eeskundigen ; in dit laatstegeval kan de verbintenis tot inachtneming van de contractueele bepalingen voor de leden-medici voortvloeien
of nit de statuten hunner vereeniging of nit eon daartoe
strekkende overeenkomst tusschen elk hunner en de kas.
En binnen het leader van dit systeem is ook weer mogelij k
Of dat de statuten der vereeniging van medici bepalei
wie lid der organisatie zijn kan of dat ieder, die zich verbindt de door de vereeniging aangegane verplichtingen
na to komen, lid worden kan. Voorts is denkbaar dat de
verzekerden telkens bij den aanvang van het jaar hun
geneesheer kiezen of wel zulks doen bij elk voorkomend
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ziektegeval of zelfs tjdens een ziekte hun keuze kunneii
wijzigen. ]Joch dit zijn alle modaliteiten, die aan de hoofdzaak niet afdoen. flier is in elk geval de (onbeperkte of
heperkte) vrije artsenkeuze aanwezig, waarop, gelijk wij
zagen, ook (le Nederlandsehe vak-orgariisatie der medici
a andringt.
In deze verscheidenheid van regelingen vindt men
reeds een belangrijk, zoo niet het gewichtigst element van
den strijd. Be invoering van den wettelijken verzekeringsdwang, ZOO betoogen de Duitsche geneeskundigen, onttrok
zooveel liedeii aan de vrije praktijk, dat voor de overgroote
meerderheid der medici deeliiemirig aan de fondsen-praktijk
eenvoudig onontbeeiiijk werd, wilde men in het verstrekken
van geiieeskundige huip zijn brood bljven verdienen. Be
4nbeperkte vrije artsenkeuze, welke alien gegadigden eene
kans geeft, werd sleehts door enkele kassen bij de invoering der wet toegepast; de meeste stelden tegen een vast
bedrag per jaar ,,Bezirksiirzte" aan, hetgeen voor het
bestuur der kas zeker het gemakkelijkst, dock - naar der
medici oordeel - voor den patient het allerslechtste stelsel
is: daardoor toch wordt den zieke een ,,Vertrauensmann"
want dat moet de behandelende geneesheer zijn) opgedrongen. Bovendieri: door welke overwegingen laat het
bestiiur der kas bj de keuze der vast aan to stellen geneeskuu dig eii zich leiden7 Be bekwaamheid van den
medic us beoordeeien, dat kan het bestuur der kas niet;
zoo haiigt dan veelal de keus of vaii toeval of van protectie,
van nepotisme, songs van omkooperij
IDe geneesheeren, ZOO zegt men, moeten bedeiiken dat
de verzekerdeii voor het grootste deel behooren tot de
onbemiddelden. Be medici antwoorden, dat zij dit gaarne
vroeger in aanmerking hebben genomen en ook nog wel
daarmec rekening wilien houden. Maar zij kunnen niet
meer de behandeling van de fonds-patiënten als een ,,Wohlfahrtsleistung" beschouwen; de verzekerden zelven stellen
zich op het standpunt dat zij recht hebben op de hun to
verstrekken geneeskuiidige behandeling, waarvoor zij immers
door afdracht van CODtributies aan het fonds hebben be-
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taald. Vij ftien of twintig jaar geleden waren de honoraria
inderdaad nog laag ; Coen gaf de Regeering aan de kassen
den raad het stelsel van inschrij ving of aanbesteding toe
to passen op de geneeskundige behandeling. De inedici,
die zich op de kassenpraktijk aangewezen zagen, hebben
Coen verhooging van de tarieven weten to verkrijgen. Een
lage bezoldiging, zoo zeggen zij, kan alleen dan een voldoend inkomen opleveren, wanneer de geneesheer „Massenarbeit" verricht, maar dit strekt tot schade aan de qualiteit
zijner verrichtingen. Bij weer voldoende bezoldiging wordt
de „Massenarbeit" overbodig ; niet alleen kunnen dan meer
geneesheeren aan de praktijk onder de verzekerden deelnemen, maar elk hunner kan dan ook zijn patienten beter
behandelen. Omdat de „Massenarbeit", die slechts door
vrij e artsenkeuze wordt voorkomen, leidt tot sleur en
routine, daarom hebben zich voor die „freie Arztwabl" de
professoren der medische faculteit ook tegenove • de Regeering u.itgesproken.
Een tweede element van strij d is de quaestie der verklaringen omtrent arbeids-ongeschiktheid. De besturen der
kassen, die bij het bestaan van zoodanige ongeschiktheid
ziekengeld aan de verzekerden moeten uitkeeren, verlangen
dat de behandelende geneesheer zich daarover uitspreekt
en zeggen zal, wanneer de patient weer aan het werk kan
gaan. Daartegenover merken de medici op, dat hierbij van
hen verlangd wordt een uitspraak omtrent jets dat zij in
zeer veel gevallen niet kunnen beoordeelen. Ook spruiten
daaruit de grootste onaangenaamheden tusschen hen en de
kassen voort, omdat de besturen van deze laatste eenvoudig
aannemen dat de medicus altij d zal kunnen uitmaken of
en wanneer de zieke weer tot arbeid in staat is. Legt de
geneesheer daaromtrent een stellige verkI aring af, dan
raakt hij daarmee niet slechts direct aan het bij de nitkeering betrokken geldelij k belang der kas, dock ook direct
aan het geldelij k belang van zijn patient en niet aan diens
geldelij k belang alleen, maar ook aan dat zijner genezin g
en zijner gezondheid : to vroeg weder opgevatte arbeid kan
uiterst schadelijk zijn. De beoordeeling der arbeids-geschikt-
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held is - zoo zeggeii de Duitsche medici - in hoofdzaak
de tack der kassenbestureri, die de geldelijke nitkeering
moeten verstrekken; niet of aithans niet hoofdzakelijk de
ooze en wij moeteri in elk geval slechts een deel der verantwoordelijkheid daarvoor drageri.
Ook het vraagstuk der ziekenhuisverpleging houdt
partijen gescheideB. De ziekenkassen zijn bevoegd, doch
niet verplicht hun verzekerden in daartoe bestemde inrichtingen to doen verpleg en. Nu zijn de meeste ziekenhuizen
in IDuitschland gemeenteiijke instellingen en deze verleenen
kostelooze verpleging slechts aan armen, niet aan verzekerden, omdat voor dezen de kas betalen kan. Echter
staan de meeste ziekenkassen voor tekorten, aangezien
veelal de kosten niet geheel door de premies kunnen
worden gedekt. Behalve veriaging van het honorarium der
geneesheeren en een door de apothekers to geven rabat
kan ook ziekenhuisverpleging een midde] zjn out de balans
der kas sluitend to maken, want de genieente ais exploitante van het ziekenhuis brengt voor de verzekerden niet
de voile gemaakte kosten in rekening, dock past nit eigen
iniddelen het ontbrekende bij en zoo kan het dus voorkomen dat bezorging van ziekenhuisverpleging voor de kas
goedkooper uitkomt dan behandeling van den patient in
diens eigen woning. Het is echter duideFjk dat deze
geldelijke zijde van de vraag ecu onzuiver element rnengt
in de beslissing der kas ten opzichte der piaats, waar de
lijder zal worden behandeld. Nog komt daarbij dat in de
laatste jaren de Duitsehe ziekenhuizen hun tarieven hebben
verhoogd, waartoe men zich genoopt zag wegens stijging
der loonen, der prijzen van levensmiddeien enz. Daarover
ontstemd hebben ziekenkas-besturen in verschiileride plaatsen
de ziekenhuizen geboycot door daaraan geen patienten meer
toe to voeren. Orinoodig to zeggen dat deze eigenaardige
houding van die besturen ook weer tot botsingen met
geneesheeren leiden moest: oordeelde een dokter dat verpleging van zijn patient in een ziekenhuis voor diens ge
iiezing oninisbaar was en weigerde het kas-bestnur daartoe
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over to gaan, dan was daarmee dadelijk een ernstig conflict
tusschen beiden geboren.
Er was en is dus, gelij k men ziet, brandstof genoeg
aanwezig en de brand ` is dan ook op vele plaatsen in
Duitschland uitgebroken. De strijd, nit de bovengenoemde
oorzaken ontstaan, is in den loop der jaren zelfs voortdurend heviger en vinniger geworden. Naarmate meer personen verzekerd waren, werd het, voor weinige geneesheeren gemonopoliseerde, deel der bevolking grootei• en
bleef er dus voor de anderen een geringer deel over: wie
niet „Kassenarzt" was, kon in kleinere en middelsoortg emeenten zoo goed als geen praktij k vinden ; in grootere
gemeenten moest hij zij n patienten buiten den breeden
kring der verzekerden zoeken. Die kring was uit zichzelf
reeds breed: 21 % der bevolking valt on der de dwangverzekering en straks zal door uitbreiding van de werkingssfeer der wet een nog breeder zoom aan de vrij e praktij k
worden onttrokken 1}. Bovendien strekten vele kassen
hun zorgen ook over de gezinnen der verzekerden uit,
maar ook waar dit niet geschiedde, bleek toch telkens
dat het verzekerd gezinshoofd de zijnen Iiefst aan den_
hem behandelenden geneesheer toevertrouwt, hetgeen voor
den medicus practisch vrijwel op 't zelfde als gezinsverzekering neerkomt.
Het kwaad, dat voor den stand der geneesheeren uit
de bovengeschetste toestanden voortspruit, wordt geteekend
als „eine Proletarisiering der Aerzte, ein Wettbewerb um
Kassenarztstellen, vielfach in unwi rdigen Formen, emn
Sinken des moralischen Niveaus der Aerzte, em n Verkiimmern der erworbenen Kenntnisse".
Tot stuiting van dit kwaad wenschten de medici toepassing van het stelsel der „organisierte freie Arztwahl".
Maar zij slaagden daarin slechts ten deele. Voorzoover de
werkgevers hierover iets to zeggen hadden, bleken zij,
reeds zwaar door de sociale verzekering belast, niet veel
voor dat stelsel to gevoelen, omdat zij daarvan vermeerde1) Men rekent dat na 1 Januari 1914 let aantal leden van zieketikassen in Duitsehland tot 20 millioen za,l stijgen':
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ring der kosten voorzagen. Wat de arbeiders betreft, then
aanvankelijk hun vakbeweging ontstond en zich weer en
nicer ontwikkelde, stelden z als eisch voorop dat de zieke
arbeider recht had in voile vrjheid zijn geneesheer to
kiezen en gingen ze dus daarin met de medici nice. Dc
vak-vereeiiigingen licten zich veel gelegeii liggen aaii de
veikiezingen van bestuurders der zielicukassen en streefden
ei' naar hun mannen in de besturende colleges benoemd to
zien. Aldus kwaiii Of) versehillende plaatseii aanvaiike1jk
de vrije artseukeuze tot stand. Docli de reactie bleef nict
nit, toen het aaii de kas-besturen drndeljk wend dat zj
b dit stelsel veel niiiider invloed op de geiieesheereii
hadden dan svanneer slechts weinig'e medici aaii hun organisatie wareii verboiideii. ook de zich in ecu monopohe
verheugende doktoren bestreden het systeem der vrje keuze.
Dc i)enmbtell de kassen, die als vast aangestelde beheer
ders v;iak mcci' van de zuak afweten cii claardoor meet'
macho ten aauzien der gestic hebben dan de telkens wisselende bcstuursledeii, kantteii zich tegen de vrje keus,
teli deele oindat zij door dit stelsel minder dan bi,j eenig
ander zeggenschap hadden, ten deele omdat zj do geldelijke
gevolgen van dat systeem voor hun kas bedenkeiijk achtteu.
En zoo kwam men iiieer en nicer van de door do geneesheeren gewenschte regeling terug.
Toen dan naar het oordeel der Duitsche medici do
toestand hoe langer hoe bedenkelijker wend, werden ook
protester vaii hun zijde steeds dringender en luider. Yercenigingon van geneesheeren wezen op het kwaad en zijn
oorzaken; afgevaardigden van die afzonderlijke vereenigingen, ire den Deutschen Aerztetag vergaderd, klaagden
evenzeer; ook do officieele vertegenwoordigende lichamen
der medici (Aerztekammern) inengden zich in hot koor,
dock zonder effect.' Het nuttelooze van die profesten dreef
Coen do geneesheoren van Duitschland bijeen in eene groote
vak-organisatie: ,,Wirtschaftlicher Verband der Aerzte
Deutschlands", naar den zetel der vereeniging gewoonlijk
als ,,Leipziger Verband" aangeduid. Doze organisatie, die
zich snel uithreidde, heeft zich in den strijd duclitig ge-
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weerd ; zij wist her en daar eene betere bezoldiging der
geneesheeren door de kassen to bereiken; daarin wend zij door
de (officieele) „Aerztekammern" gesteund. Die kamers Loch
benoemden zoogenaamde „contract-commissies ", met subcommissies voor de verschillende deelen van Naar gebied.
Weliswaar is de ambtelij ke werkkring dezer colleges van
louter adviseerenden acrd en bezitten zij geenerlei dwingend
gezag, dock de meeste medici verbonden zich schriftelijk
alle nieuw door hen of to sluiten contracten aan de goedkeuring der commissies to onderwerpen. Ook langs den
weg van bemiddeling hebben deze commissies veel tot
stand gebracht; niet zelden zijn zij het, die voor den
enkelen geneesheer de onderhandelingen omtrent de voorwaarden van aan stelling met het bestuur eener ziekenkas
voeren.
Doch dikwij is ook bleef minne] ij ke schikkin g uit ; men
kent de g eschiedenis der „Aerzte-Aussperrungen" en
der „Aerzte-Streiks". Hier wordt tusschen de wederzij ds
georganiseerde partij en de „sociale" strij d gevoerd op de
wijze en met de wapenen als bij industrieele kampen gebruikelij k is: werkstaking en uitsluiting. Soms ontbrandde
de strij d doordat de aan een kas verbonden g eneesheer
weigerde een nieuw monopolistisch contract aan to gaan,
dock voor zijn vakgenooten de vrije keuze opeischte. Bij
deze conflicten verwachtten de georganiseerde medici dat
de arbeiders als partij zouden doen hetgeen dezen bij hun
botsingen met werkgevers steeds verlangden dat hun wederv oer, n.l. dat de organisatie der strij dende partij als zoodanig door de andere werd erkend, zoodat met wederzij dsch goedvinden de onderhandelingen niet tusschen de
rechtstreeks daarbij betrokkenen dock namens hen door
beider organisaties zouden worden gevoerd ; maar in die
verwachting werden de verbonden geneesheeren niet zelden
teleurgesteld : de organisatie der arbeiders (het bestuur der
kas) weigerde die der medici to erkennen.
Elk der partij en voert op zijn eigen wij ze den strij d.
De medici verbinden zich schriftelij k, dikwij is op eerewoord en op verbeurte van bepaalde boeten, om geen
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directe onderhandelingeii met de kassen to voeren, geen
afzonderlijke overeenkoms±en aan to gaan en om, tijdens
den strijd, de gemeenschappelijk gen omen besluiten na to
leven. Zoodarnge 1)eSlUiten strekken b.v. om het met de
kas gesloten contract zoo spoedig mogelijk op to zeggen,
geen verkiaringeri omtrent arbeidsongeschiktheid of to geven
in het tijdperk, waarover geen contract is gesloten, geneeskundige behandeling gedurende dat tijdperk alleen in
dringende gevallen of tegen verhoogde tarieven to verleeneii. Ref Leipziger Verband sprekt, zoo noodig, de
,,Sperre" nit over eon ziekenkas; de geneesheeren, die
daarna tot zoodanige kas in verbinding treden, geldeii als
,,Streikbrecher". Blijkt eel medicus g'eneigd om ,,Streikbruch" to piegeri, dan tracht hot Verband, desnoods door
aanbiediiig van eeii afkoopsoni, tht to voorkoinen. Is do
()Vereellkomst tusschen kas en dokter reeds gesloten en
wareii daarin hoof cii wegens niet-nakoming der verplichtingea bedongeii, bet Verband steit den medicus tot wanpraestatie in staaf door voor hem do boeten to voldoen.
Woidt eon lid door den gevoerden strjd nood1jdend, bet
Verband oiideisteuiit heni. Geeii medicus, die tot het Verband behoort, zal met den Streikbrecher coilegiale betrekkingeii onderh oudeii.
Daartegenover stelleii do ziekeiikassen haar eigen taktiek. \T oordat de loopende contracts vervallen, zoekt men
reeds tiaar andere gegadigden voor do verleening van geneeskundige huip, hetzij door advertenties in de dagbladen,
lietzij door bemiddeling van andere kassen. Meii tracht
ondei' do in hot ressort der kas gevestigde medici Streikbrecher to kweeken door ruime betaling aan to bieden en
door do contracteii voor vele jaren bindend to doen zijn.
Zoolang er op deze of op eene andere wijze niet genoeg
Streikbrechei' voor den medischen dienst der kas gevonden
zijn, ,,Teent" men van bevriende, elders gevestigde kassen
de daaraan verboiiden vast-aangestelde doktoren. Is 'trots
(Tat ailes 0011 nood-toestand ingetreden doordat niet voldoende in de behoefte aan geneeskundige huip der verzekerdon is voorzieri, dan roept men telkens on telkens
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weer die verzekerden in vergaderingen bijeen en spoort
hen aan, het bestuur to steunen, den moeilijken tijd zoo
goed mogelijk door to maken en sleehts in dringende gevallen inedische huip in to roepen; zooveel mogeijk zendt
men dan patiënten naar ziekenhuizen ... .
Men ziet: het gaat hard tegen hard. De strijd wordt
tot het uiterste gevoerd. Met strenge tucht in de geledereii
tracht elke partij zich zoo weerbaar mogelijk to makeii.
De solidariteit der eene groep botst tegen die der andere.
Bj het waarnemen van dien strijd wordt men telkens getroffen door de overeenstemining met kampen tusscheii
georganiseerde werkgevers en arbeiders in Duitschlan d.
Teekenend is ook het oordeel van de georganiseerde medici
over de ,,onderkruipers" onder hun vakgenooten. Er zijn
er, zoo erkennen de bij het Verband aangeslotenen, onder
de Streikbrecher, die op principieële gronden zich tegen
onze actie richten; er zijn ook Streikbrecher nit professie,
,,beroeps-onderkruipers". Van deze laatsten weet men niet
genoeg kwaad to zeggen; bier openbaart zich dezelfde haat,
Bien men vindt bij verbonden arbeiders, welke den brood
roover molesteeren. Die beroeps-onderkruipers, zoo zeggen
de Verbands-medici, zijn geneesheeren, die bij vrje mededin ging niet bestaan kunneri, psychopathen, alcoholisten
enz., aan wie niemand onder normale omstandigheden zijn
lichaam zou toevertrouwen 1). Voor deze ininderwaardigen
breekt bij een conflict de goudeii tijd aan; de kas ontvangt
hen met open armen, biedt hun op zeer langen termijn
een hoog salaris aan, hooger dan ecu ordentelijk medicos
ooit zou krijgen. Er zijn er onder deze zwarte schapen, die
als 't ware van stad tot stad trekken, azerid op het troebel
water waarin zij visschen kunnen, zich neerlatend overal
waar een strijd is ontbrand. Somniigen hunner zijn tot dit
treurig beroep gekomen omdat zij door hun ,,Psychopathie" nooit tot het uitoefenen van eon geregelde praktijk
in staat waren. Dikwijls vindt men hen bereid tegen een
1) Ookhier treffende overeenkomst: wordt niet altijd door stakende
arbeiders beweerd dat de lieu vervangende onderkruipers hot soijuim der
arbeidsrnarkt zijn?
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fiinke, door het Verband betaalde, afkoopsom zich weer
1 o to waken van de aangegane verbintenis. IMIaar het
Verband betaalt zulke afkoopsommen slechts als de ontanger zich verbindt zich niet als medicus to vestigen in
eenige andere plaats, waar een coiifiiet is uitgebroken. Als
waarborg voor de iakoming van die verplichting vraagt
men s inaiis eerewoord,.. wanneer men meent daaraan
althaiis iiog eenige waarde to kunnen hechten, of wel wat veelal steviger garantie schijnt - men bedirigt eene
vooraf bepaalde boete. Intusschen heeft de jurisprudentie
]nth; emaakt dat zoodaimige verbinteriis, waarbij de medicus
de keuze van de piaats zijner vestiging afhankeljk stelt
van des Veibands goedkeuring, strijdig is met de goede
Peden....
... .

De nitsiag der veelvuldige conflicten is zeer verschillend. \Taak komt na langer of korter tijd een vergelijk
tusscheii partijen tot stand. Soms ook niet. Sores ook
grijpt de ,,Behörde" in: de ,,Yerwaltungsbehörde" heeft
immers volgens 56 A der Duitsche ziekteverzekeringswet
het recht, op verzoek van ten minste dertig verzekerden bj
het bestuur der kas aaii to dringen op aanstelling van meer
geneesheeren, wanneer do door de kas getroffèn regeling
niet voldoet aan de rechtmatige aanspraken der verzekerdeni; op dien grond sloot niet zelden de ,,Behörde" namenis
of ten behoeve eener kas een overeenkomst met medici af.
Dikwj1s ook heeft men beproefd den strijd to voorkomen.
Hot Jeipziger Verband heeft met een aantal ziekenkassen,
welker leden in allerlei deelen van het Duitsche Rijk
wonen, ,,Tarifverträge" gesloten, waardoor de zaak wordt
geregeld. - Men heeft ook, ten einde de kracht van het
Verband to broken, getracht daartegenover eene andere
organisatie van medici in hot leven to roepen; do daartoe
strekkende pogingen werden ondersteund door werkgevers,
maar ook door de arbeiders-vakvereenigiiigen, voorzoover
deze in de kas-besturen vertegenwoordigd zijn, dock geslaagd is de poging niet. Men schat dat er in Duitschland
ten jare 1910 waren 32000 medici, waarvan 5 a 6000 buiten
do quaestie staan als zijnde militaire dokters, ,,Regierungs-
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arzte ", professoren, directeuren ,van en assistenten in
ziekenhuizen enz. Welnu, van de overblijvende 26 a 27000
behoorden er in 1910 niet minder dan 25000 tot het Leipziger Verband ; de „tegen "-organisatie, het „Reichsv erband
Deutscher Aerzte " telde in dat jaar niet meer dan nauwelijks 180 leden. Tegenover de zoo krachtig aaneengesloten
duizenden kon deze kleine groep dus geenerlei weerstand
van eenige beteekenis bieden.
Welken invloed zal de wij ziging der Duitsche ziektewet op dit alles hebben ? Allereerst : waarop komt die
wij zigin g neer
De nieuwe wettelij ke regeling der Duitsche ziekteverzekering is een onderdeel der „Reichsversicherungsordnung" (R. V. 0.) van 19 Juli 1911, die in Naar 1805
heel de Duitsche sociale verzekering „einheitlich" regelt.
Wij zullen her niet stilstaan bij de politieke factoren, die
bij de schriftelij ke en mondelinge g edachtenwisselingen
tusschen Regeering en Rij ksdag een groote rol hebben
g espeeld ; de wet zou niet tot stand zij n gekomen, wanneer
niet het Centrum zich met andere partijen tegenover
progressivisten en socialisten tot het „schwarzblaue Block"
had verbonden.
Bij de voorbereiding en de parlementaire behandeling
der wetsvoordracht wend veel g ewicht gehecht aan de
vraag : hoe men door nieuwe wetsbepalingen een einde
maken zou aan de macht, die de sociaal-democraten in de
ziekenkas-besturen uitoefenden en aan de misbruiken, die
daaruit voortvloeiden. Aangezien dit punt, gelijk men
gevoelt, van belang is voor het onderwerp dat ons bezighoudt, moeten wij hieraan een oogenblik ooze aandacht
wijden. Wat verweet men den sociaal-democraten P Dat de
verkiezingen van de kas-besturen door hun drijven waren
geworden politieke verkiezingen, waarbij meer op staatkundige meeningen dan op bekwaamheid en geschiktheid
der to kiezen personen werd gelet ; dat de kas-besturen,
waarin de sociaal-democraten de overhand hadden, ook bij
aanstelling van beambten weer acht gaven op partij belangen
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dan op andere eigenschappen der gegadigden; dat zij aan
die beambten feitelij k een aanstelling voor het leven bezorgden door bij de benoeming buitengewone bepalingen
vast to stellen, o. a. niet zelden deze: dat het belij den van
zekere staatkundige of godsdienstige overtuiging of zelfs
het verlies van burgerschaps-rechten na eene veroordeeliug,
voor het kasbestuur geen grond tot opzegging van het
dienstverband kondeii opleveren ; ook werd meermalen door
het kas-bestuur aan de beambten contractueel eene zeer
hooge schadeloosstelling toegekend voor het geval het
bestuur de dienstbetrekking deed eindigen.
De IL V. 0. nu bevat versehillende bepalingen die
strekken moeten om zulke misstanden to keeren. Hadden
tot nog toe de arbeiders met hun 3 der stemmen een
meerderheid bij alle beslissingen, voortaan moet voor gewichtige besluiten een stemmen-meerderh,eid van werkgevers en van arbeiders aanwezig zijn. Ook over aanstelling en ontslag van beambten stemmen beide groepen
afzonderlijk ; wordt men het niet eens, dan stemt men
later nog eens, ditmaal gezamenlij k ; alsdan kan eene beslissing met weer dan 3 der uitgebrachte stemmen worden
genomen, maar die beslissing behoeft dan de goedkeuring
van het Versicherungsamt, hetwelk deze goedkeuring
weigert wanneer er grond is om to gelooven dat de benoemde niet ten voile het in hem gesteld vertrouwen verdient, vooral wat betreft zijn geschiktheid in het algemeen
en zijn onparti j dige ambtsvervulling in het bij zon der. Dien
plicht van onpartijdigheid moet des bestuurs voorzitter den
beambten inscherpen ; hij moet toezien dat die plicht nooit
wordt verzaakt ; geschiedt dit en ontslaat de voorzitter
den partijdigen beambte niet, dan treedt het Versicherungsamt tussehen beide. — Door deze en andere bepalingen heeft men getracht de misbruiken tegen to gaan, die
in de gestie der ziekenkas-besturen waren ingesiopen.
Voorzoover nu deze toestanden, welke de R. V. 0. in de
toekomst tracht to verbeteren, van invloed geweest zijn
ook op de verhouding tussehen de geneesheeren en de
kassen
en invloed is daarvan wel ongetwij feld uitge-
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gaan m.ag men hopen dat althans deze bron van vetwikkelingen na invoering der nieuwe regeling niet weer
zal vloeien.
Maar de conflicten tusschen de medici en de kasseia
in Duitschland zij n, gelij k wij gezien hebben, van to samerngestelden card dan dat allen de bovengeschetste veranderinaen in de wettelijke regeling daaraan een einde konden
maken. Toch is dit weinige, naar straks zal blijken, vrijwel
het eenige, dat een verbetering van den toestand belooft.
Gewijzigd is er eigenlijk zoo goed als niets. Op den
„Aerztetag" van 1911 (waarover wij aan het slot nog nader
spreken) zeide de voorzitter, Geh. Med. Rat Prof. Dr. Lobker onder instemming en tot groote vroolijkheid der vergadering, dat men in plaats der over de „Arztfrag e" handelende der R. V. 0. zeer wel had kunnen schrij ven de
beroemde 1 „des irsten Landsvergliks" uit Fritz Reuters
„TTrgeschicht von Meckelnborg" : „Allens bliwwt bi'n 011en".
Die zelfde gedachte drukte de gezaghebbende leider deter
bijeenkomst, waarop 23625 Duitsche medici vertegenwoordiad
waren, minder grappig dock niet minder stellig nit in deze
eenvoudige woorden : „die Arztfrage ist vollig ungelost geblieben".
Aan pogingen tot oplossing van de vraag had het
echter niet ontbroken, dock zij leden alle schipbreuk. De
Regeering had in Naar ontwerp beproefd eene reggeling to
geven waarnlede zij hoopte beide partijen to bevredigen;
de Reichstagskommission wij zigde bij de eerste lezing de
voorgedragen bepalingen en stelde daarvoor in de plaats
voorschriften (§ 3'.7-407) Welke door de medici als een
aanmerkelijke verslechtering van het Regeerings-ontwerp
werden beschouwd. Deze door de Rijksdagcommissie gewij zigde voorschriften kwamen hierop n eer dat er tusschen
de kas en de(n) geneesheer(en) hetzij een algemeene, hetzij
Pen bijzondere overeenkomst zou worden gesloten ; omtrent
beide soorten van contracten waren zeer omstandige bepalingen gemaakt : bij de vaststelling van een algemeen
contract tusschen de kas en de medici van het Bezirk zou
een „Schiedsausschuss " kunnen optreden, maar ook de
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,,Vertragsausschuss" zou beiniddelend kunnen tusschen beide
komen. Zoodanige Vertragsausschnss zou nit een gelijk
aantal vertegenwoordigers van kassen en geneesheeren bestaan; er zou zijn een Ausschuss voor de algemeene, en
een voor de bijzondere overeenkoinsten in elk ressort van
het Oberversicherungsamt; de bijzondere overeenkomsf zou
dan de aangewezen vorm zijn voor de ,,Monopolärzte", de
algemeene voor de geörganiseerde vrije artsenkeus. Er zou
zijn wat genoeind werd ,,ein firrnliches Schiedsverfahren"...
Maar wij behoeven bij dit alles niet sail to staau, want heel
deze outworpen regeliug heeft geen ander dan historisch
belarig. Dc medici oordeelden dat dit voorstel onkunde
omtrent den werkelijken stand der zaak verried, dat nieuwe
conflicten daaruit zouden voortvloeien, de strijd der geneesheeren daardoor nog verzwaard zou worden en dat de
positie van minder gewensehte elementen in medische kringen
daardoor verbeterd en versterkt worden zou. De ziekenkasbesturen opperden de bedenking dat de regeling in do
door hen gewenschte richtiug niet ver genoeg ging; zij
wildeii dat elke geneesheer door de wet verplicht zou
worden kas-leden to behandelen, een ,,Kurierzwang", waartegen de medici, die vrije keuze als wettelijken hoofdregel
begeerden, zich met kracht verzetten. Dc IRijksdagcommissie
zelve twijfelde bij nailer inzien aan de uitvoerbaarheid van
haar denkbeeldeii. Een geheel nieuw concept wend voor do
tweede leziug geredigeerd; de onderscheiding tusschen algerneene en bijzondere overeenkomst was hieruit weggeval]en
en deze proeve ontmoette bij de medici minder bezwaar
dan do vorige. Over dit nieuwe voorstel zijn in de IRijksdagcommissie uitvoerige beraadslagingen gehouden; amendemeriten werden irigediend, verdedigd, bestreden; daarover
word gestemd en het scheen alsof men, indien men dan al
niet bij tweede lezing een afdoende oplossing van het
inoeilijk vraagstuk vinden zou, toch eon goed eind op weg
daarheen was. Maar toen hebben en de IRegeering en de
meerderheid der Rijksdagcommissie plotseling een streep
gehaald door het moeizaam tot dusver verriclit werk en in
plaats daarvan gesteld cone regeling, die - behoudens een
O. E. XIII 3
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enkel punt (§ 380, thans in de R. 0. V. § 370) --- Beene
wijziging der tot nog toe op dit stuk geldende wetsbepalingen gaf: „Allens bliwwt bi'n 011en". Aldus besloten
Regeering en meerderheid der Rij ksdagcommissie en aldus
ook de Rijksdag. Bij de openbare beraadslagingen (Mei 1911)
sprak na de debatten over deze aangelegenheid, waaraan
slechts een Poolsche en een sociaal-democratische afgevaardigde deelnamen, de nationaal-liberaal Horn als rapporteur
over het Tweede Boek der R. V. 0. een slotwoord, waarin
hij o.a. zeide : „Die Kommission hat selbst auf das lebhafteste
bedauert dasz es wegen der starken Gegensatze der Interessen
nicht gelungen 1st, eine Verstandigung and allseitig befriedigende Losung zu finden and die Reg elung dieser Frage
der Zukunft uberlassen werden musz 1 ). Es bleibt im wesentlichem bei dem bisherigen Recht, abgesehen von der Bestimmung des § 380.... ".
De § 380 (thans R.V.O. 370), waarover hierboven
gesproken word, bepaalt het volgende : wanneer bij een
ziekenkas de geneeskundige verzorging ernstig gevaar loopt
doordat de kas Been overeenkomst „zu angemessenen Bedingungen" met een voldoend aantal geneesheeren kan
sluiten of dezen het contract niet nakomen, dan machtigt
het Oberversicherungsamt tot wederopzeggens de kas op
Naar verzoek om in plaats van de geneeskundige behandeling eon uitkeering in geld tot 2 /3 van het gemiddeld
wettelij k ziekengeld to verstrekken. Dit beduidt dat de
wettelij ke verplichting der ziekenkas tot verzekering van
geneeskundige hulp aan hare leden wordt opgeheven,
wanneer de medici ongeneigd zijn op hun aangeboden
„angemessene " voorwaarden hun diensten ter beschikking
1) Aan de toekomet overgelaten ! Oorepronkelijk stond die opdracht
der regeling aan een nader to w achten wet nog in de R. V. 0.: toen de
Rijkedagscommissie op 8 Maart 1911 Naar werk ongedaan maakte en tot
eene regeling besloot, welke geen oplossing zijn zou noch zijn kon, stelde
zij althans voor aan de § § over deze quaestie to doer voorafgaan een § 377,
welke zou luiden : „Bis emn

besonderes Gesetz die Beziehungen zwischen den
Krankenkassen and den Aerzten, Zahnarzten, Krankenhai sern and Arzneimittelhandlern regelt, gelten dafur die § § 378— 386 " . Maar de Rijksdagcommissie
nam § 377 terug voordat de tekst in openbare beraadslaging kwam.

VERZEKERDEN 1 N I)UITSCHI4AND.

437

der kas to stellen ; er is alsdan voor de kas gees „entwederoder" in dezen zin dat zij of op door Naar bezwarend geachte condities zich geneeskundige hulp moet verschaffen
Of in nakoming van haar wettelij ke verplichting tekort
schieten moet. Intusschen moet hierbij in aanmerking
worden genomen dat die terzijdestelling der wettelijke verplichting niet geschiedt dan na goedkeuring door het Oberversicherungsamt, hetwelk daartoe alleen machtiging geeft
indien de kas trots het aanbieden van „angemessene Bed.ingungen" Been medici aan zich heeft kunnen verbinden.
Het zal dus het Oberversicherungsaint zijn, hetwelk in
zoodanig geval uitmaakt of de door de kas bepaalde voorwaarden „angemessen" waxen, want dit felt is een der
grondslagen van het door het administratief college to
neinen besluit. oordeelt dit lichaam dus dat de gestelde
iondities niet voor de geneesheeren aann emelij k waren,
dan weigert het de gevraagde nnachtiging en dan blijft
voor de kas het bovengesteld „entweder-oder" in voile
kracht gelden. Zoodanige weigering zal dus de kas moeten
leiden tot eene verbetering der voorwaarden ten genoegen
van het Oberversicherungsamt en men kan dus zeggen dat
dit Anit lazlgs dezen weg in den strijd betrokken zal worden, op het verloop van den strij d invloed zal kunnen
uitoefenen. Dit is dan het eenig e novum in de regeling
der RV.O.
Stellen wij dus thans weer de vraag wat voor de verhouding tusschen Duitsche ziekenkas-besturen en rnedici
de wijziging der ziektewet beduidt, dan moet het antwoord
luiden dat, behoudens § 370, die wijziging niets beteekent.
Was het onwil of was het onvermogen van den Duitschen
Rijkswetgever, wat tot deze negatieve uitkomst leidde ?
Men heeft, gelij k wij zagen, weer dan een poging beproefd
om de moeilijke zaak op to lossen. Op Welke blinde klip
zijn die pogingen gestrand? Wij weten het niet. De omkeer
van Regeering en Rij ksdagcommissie, die, een goed eind
reeds op weg, bakzeil haalden en weer het oude vaarwater
kozen, is voor oningewij den onverklaard gebleven, een e
,,allgemeine Ueberrasschung", gelijk in den Rijksdag gezegd
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werd. Had men in en door de verdere behandeling der
regeling leeren inzien dat het geven van een bevredigende
oplossing lag boven des wetgevers macht P Of hebben
andere factoren gewerkt ? De Commissie betreurde het dat
zij wegens de sterke tegenstellingen der belangen geen
uitweg vinden kon. Maar was het niet juist die sterke
tegenstelling, die het den wetgever tot plicht maakte een
verzoen ende oplossing aan de hand to doen? Jaren lang,
wij zagen het, heeft de felle belangenstrij d gewoed tusschen
de georganiseerde verzekerden en de georganiseerde medici
bij gebreke van een die belangen regelende wet; nu zal
dan de wet worden herzien, het reusachtig werk der R.V.O.
worden ondernom en ; bij de vele gewichtige quaesties rij st
ook de „Arztfrage", maar na een vruchteloozen, tot tweemaal herhaalden aanloop, blijft de wetgever voor die vraab
staan en laat hij Naar onopgelost als voorheen.
Hoe zal dan, met dat feit voor oogen, de stemming
onder de Duitsche medici zijn ? De wetgever heeft ons
niet geholpen; nu moeten wij meer nog dan voorheen ons
zelven helpen ; ja, meer nog dan vroeger, want konden
wij toen nog hopen dat onze bezwaren van voorbijgaanden
card zouden zijn, daar immers straks de wetgever ze zou
wegnemen, nu weten wij dat wij in lengte van dagen niets
van den wetgever to hopen hebben dock uitsluitend op
onze „Selbsthilfe" zij n aan gewezen.
Dat die stemming onder de Duitsche medici heerscht,
bleek ui.t de beraadslagingen, gevoerd op den reeds genoemden 38s t e n ,,Aerztetag", de jaarvergadering van den
Deutschen Aerztevereinsbund op 29 Juli 1911; wij zeiden
reeds dat daar 23625 medici, in 341 „Bundesvereine" georganiseerd, vertegenwoordigd waren. Op deze vergaderinb
held Dr. Treffer nit Leipzig een referaat over de „durch
die R. V. 0. geschaffenen Verhaltnisse fur den arztlichen
Stand". Spr. begon met tot zijn hoorders, de „berufene
Vertreter der deutschen Aerzteschaft", to zeggen dat men
wel zeer nauwgezet en zeer bescheiden in zijn eischen
moest zijn, wanneer men de vingers van a€n hand wilde
gebruiken om de voordeelen op to sommen, die de nieuwe
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regeliiig dery medici bracht. Is dus in positieven zin weinig
bereikt, veel is verkregen ,,in der Abwehr der unerhörten
Angriffen, mit denen man unseren freien akademischen
Stand knechten and knebein zu können hofite". Gaan wij
- zoo voer spr. voort na wat er gewijzigd is tnsschen
de iidiening van het voorontwerp en de totstandkoming
der wet, ,,so schen wii mit Schrecken den Abgrund, in
den man uniseren Stand hineinzwingen, hinunterstürzen
woilte, and erkennen Baran, was wir erreicht haben, das
wir alien Listen and Anschlägen zum Trotze uns selbst
behauptet, unsere staatsbürgerlichen Rechte gerettet, die
Freiheit unseres Standes verteidigt and unsere akademische
Wiirde gewahrt haben". - Veel kwaad is dus voorkomen,
maai van de ,,G-rnni dforderrnigen" der georganiseerde medici
is ci niet één in de R. V. 0. verwezenlijkt. Integendee,
de wet heeft de verzekeringsgrens van 2000 op 2500 Mark
verhoogd, wat voor den medicus eene ,,unerträgliche Verschlechterumlg" beduidt. Hoe staat dan flu voor de Duitsche
geneesheeren de zaak en wat staat hun to doers P Men
hoore den spreker in geestdrift zijn vakgeniooten tot onverzwakte voortzetting van den strijd oproepen: ,,Hat rich
der Gesetzgeber nicht gewilit and nicht fähig gezeigt, dem
ärztlichen Stande zu seinem Lebensrecht zu verhelfen, so
bleibt dieseni nunmehr nichts übrig, als entweder mit verschränkten Armen_ dciii (Intergauge seiner beruflichen Freiheit cntgegenzutreiben Oder sick kraftvoll zu regen and
sich selbst zu helfen. (Bravo!) Und kann es da fur fins
eine Wall geben Köunten wir es vor fins selbst and
unsereni Nachkommen, könnten wir es vor dem deutschen
Volke and der Geschichte verantworten, wenn wir als deutsche
Aerzte vie die Tflrken das Kismet erwarten and ertragen
woilten, ohne fins zu wehren, wo wir die beste WaiTe fur
den sdhweren Kampf uns geschmiedet haben P! Nein and
abermals nein! das darf and wird nicht scm! Wer bis jetzt vielleicht nosh das Heil von der Gesetzgebung erwartet hat and
deshaib der Organisation ferngeblieben ist, jetzt muss er kuriert
scm, jetzt muss er einsehen, dass wir uns nur auf uns selbst
mind unsere eigene Kraft verlassen können, dass nur in
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engem and immer engerem Zusammenschlusse die Rettung
der Gesamtheit and somit auch des einzelnen wurzeln kann,
and darum rufe ich in dieser Stunde noch einmal auch
den Letzten auf, dem die Unabhangigkeit seines Standes am
Herzen liegt, unserer freiwilligen organisation sick anzuschliessen, damit er dereinst sagen kann : auch ich habe
mitgeholfen, den deutsc hen Aerztestand vor Verfall and
Proletarisierung zu bewahren. (Bravo !)."
Woorden als doze teekenen wel, meeneu wij, de
stemming, die de kennisneming der R.V.O. in de kringen
der Duitsche medici heeft gewekt. In denzelfden toonaard
stond de resolutie, Welke de vergadering na de beraadslagingen aannam : de „Aerztetag ", zoo heette het, „stellt
vor der deutscb en Aerzteschaft offentli ch fest, dass Reichstag and Bundesrat beim Erlass der Reichsversicherungsordnung von den ebenso sehr im Interesse der Krankenfiirsorge and der medizinischen Wissenschaft, wie des
arztlichen Standes and B^rufes gelegenen, seit langen Jahren
immer wieder ubereinstimmend and einmutig erhobenen
Gruu dforderungen der Aerzteschaft auch nicht eine erfiillt,
dagegen die fiir den Aerztestand verderbliche Erhohung
der VPrsicherungsgzenze angenommen habe. IDer Aerztetag
gibe deshalb seine Hoffnung auf die Gesetzgebung auf uncl
weist die Aerzte an, n u r d u r c h die Mitt e 1 d e r Se lb s th ii f e den arztlichen Stand un d Beruf frei zu erhalten and
so die Gesundheitspflege vor Uefahren zu schiitzen". Daaroni
besloot men voorloopig eene „Vertragszentralstelle zur
Prufung aller Kassenarztvertrage" op to richten, in samenwerking met 's Bonds „wirtschaftliche Abteilung", zijnde
het bekende Leipziger Verband .... Het is duidelijk : geheel onverzwakt, neen, sterker dan vroeger stelt zich de
solidariteit der verbonden Duitsche medici tegenover de
in ziekenkassen georganiseerde verzekerden. De R.V.O.
beduidt in dezen strijd niets meer dan voorheen de bijzondere ziektewet ; eer leidt zij tot een verscherping van den
strij d, omdat men nu weet dat men van den wetgever
niets heeft to wachten. Behoudens dezen factor, blijft
alles bid het oude ....... .
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Op deii strijd tussehen geneesheeren en verzekerden in
Duitsehiand, op oorzaken en beloop van dien strijd wilden
wij de aandacht vestigen; ook wilden wij de vraag beantwoorden wat voor dit alles to wachten is van de wijzigiug
der wetgeving. Aan de door ons hierboven verstrekte
mededeelingen knoopen zich een tweetal belangrijke vragen
vast, die wij echter slechts in 't kort willen aanroeren.
De eerste is deze: wat zal in Nederland de gang van
taken ziju Wij wezen reeds in den aanhef van ons
artikel op het ,,bindend besluit", door de georganiseerde
Nederlandsche medici in den voorzomer van 1912 genornen.
Ret was niet toevallig dat zj juist then hun standpunt
bepaalden: de Ziekteverzekeririgswet was reeds geruiniien
tijd in het Parlement aan de orde; het vooruitzicht dat
straks, oiider den wettelijken dwang, aan breedere lagen
des yolks clan tot nog toe geneeskundige behaudeliug lanys
den weg der verzekering ZOU worderi bezorgd, dreef de medici
tot het positie-nemen ten aanzieii van dit to wachten feit.
- Hoe heeft de Nederlandsehe wetgever in de voordracht
tot regeling der ziekteverzekering zich geplaatst ten opzichte van wat in Duitschland kortweg de ,,Arztfrage" genoemd wordt P Pit is, gelijk van zeif spreekt, van overwegend belang voor de toekomstige ontwikkeling der toestanden ten onzent, maar het antwoord is niet in enkele
woorden to geven. Wellicht is er later gelegeuheid de
elementen aan to geven, die bij de beantwoorthng van de
hoven aangeduide vraag in aanmeikirig inoeten worden
genomeri.
Het tweede, mede zeer be1angrjke, punt, dat wij echter
mode slechts even zullen aaiistippen, is dit: zjn de Duitsche
medici met hun optreden, gelijk dat in de voorafgaande
hladzijden werd geschetst, in hun rechtP Ook hierop valt
eeii antwoord niet Licht to geven. Het is voor dcii buitenstaander altijd moeilijk zich in to denken in elders voorkomende toestan den en verhoudingen; de ,,mentalité" van
het Duitsche yolk verschilt in vele opzichten van die der
Nederland ers ; men zou misschien veel weer dan ons gegeven is van den strijd en zijn oorzaken moeten weten om
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tot een juist begrip daarvan en een rechtvaardig oordeel
daarover to komen. Onthouden wij ons daarom liefst van
stellige uitspraken. Doch under het gestelde voorbehoud
mogen wel enkele opmerkingen worden gemaakt.
De vroeger gelukkige verhouding tussehen de Duitsehe
geneesheeren en hun patienten nit de arbeiders-klasse is
eerst verstoord geworden nadat de wet met Naar dwang
plotseling zeer talrij ke groepen der bevolking tot verzekering had gedreven ; er was dus een van buiten of
komend feit dat de verhouding wijzigde, een feit welks zeer
groote invloed op de positie der geneesheeren wel door
niemand kan worden ontkend. Plotseling deed zich onder
den dwang der wet voor, hetgeen men zou kunnen
noemen : de organisatie van duizenden en duizenden patienten, welke tot nog toe meerendeels afzonderlijk en persoonlij k voor g eneeskundige behandeling hidden gezorgd. Het
is to begrij pen dat tegenover die organisatie van patienten
de alleenstaande medicos zich zwak gevoelde en inderdaad
zwak was; to begrijpen ook dat hij daartegen steun zocht
in organisatie zij nerzij ds, in vereeniging der vakgenooten.
Op welken grond zou men het den Duitschen medici euvel
kunnen duiden dat zij tegenover de wettelij ke organisatie
der verzekerden, stelden hun eigen vrijwillige organisatie?
Het is nu eenmaal voor den geneesheer niet hetzelfde of
hij to doen heeft met een aantal lieden, die elk voor zich
tot hem komen om van hem ggeneeskundige behandeling
to krij gen, dan wel of deze lieden eene organisatie vormen
om collectief zoodanige behandeling voor de leden to
bedingen.
Men heeft dus, meenen wij, het feit op zich zelf van
eene organisatie der medici tegenover de organisatie der
patienten to aanvaarden en to billij ken. Een andere vraag
is: of van weerszijden de organisaties in Naar doen en laten
zich niets to verwijten hebben. Daarop een algemeen antwoord to geven, komt ons voor uiterst moeilij k to zij n.
Aan het Leipziger verband wordt o.a. ten laste gelegd dat
het naar een „Beschaftigungsmonopol" streeft in dezen zin
dat het feitelijk de niet bij het verband aangesloten medici
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wil uitsluiten van de kasseu-praktijk. Men zegt: evenals
sociaai-dernocratische vakvereenigirigen bij collectie y e arbeidsovereenkornsten trachten to bedingen dat ongeorganiseerde
werkiiedeii niet in het bedrijf zullen worden opgenomen,
ten einde hen daardoor to dwingen tot lidmaatschap der
vereenigirig, zoo handelt ook het Leipzigei • Verband: het
bedingt o.a. dat de ,,Kassenarzthonorare" niet aan de
medici zelven loch aan de organisatie zullen worden nitbetaald. Deze ,,gewerkschaftliche Taktik" onteert de organisatie der n]edici. ,,Ein akademisch gebildeter Stand darf
nicht in die Grundsätze der socialdemokratischen Gewerkschaften verfallen" 1); het verscherpt daardoor den st rijd...
ij dat ook van de zde
ij der DuitHet kari wel waar zn
sche iiiedici bij de botsingen met de tegenpartij de ,,Scharfmacherei" bedreven wordt, die ook bij botsingen op ander
terrein ginds zoo vaak wordt in praktijk gebracht. Het
kan waar zijn dat nien in al to vurigen bonds-ijver flu en
dan to ver gaat. In meer dan eene ,,beweging" ziet men
excessen....
Door iemand, die noch medicus noch verzekerde is,
dock die als ontwikkeld en buiten de partijen staand
Duitscher geacht kon worden tot een onbevangen oordeel
in staat to zijn, werd ons gezegd dat de heele ,,Arztfrage"
een ,,Lohn"- of; wiT men, een ,,Brot-frage" is. Moet dit
aldus worden verstaan dat de fraaie leuzen: ,,waardigheid
van den medischen stand", ,,afwending van het dreigend
gevaar der verproletariseering" slechts kleurige viaggen
zijn, die een ordinaire lading dekken P Ons dunkt van niet.
Ook de arbeider, wieiis arbeid bestaat in het verstrekken
van geneeskiindige huip aan zijn medemenschen, is zijn
loon waard. En voor die medemenschen schijnt het ons
een zaak van zeer bij zonder gewicht, dat deze ,,arbeiders"
itiet verprol etariseereii.
1) Aldus Dr. Wagner in ,,der Arbeitgeber" , het orgaan der ,,Hauptstelle
Deutseher Arbeitgeberverbnde", van 1 Sept. '12.
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Prof. Dr. P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE.

II.
De beschrijviiig van hot oorspronkelijk evangelie heeft
ons reeds den aard van het probleern in de woorden
,,christendom en kultuur" vervat doers keianen. Dit evangelie staat tegenover de wereld, bij den oorsprong treedt
dit negatieve sterk op den voorgrond. Hot kan evenwel,
zal het duren, niet buiten do wereld blijven. Zjn vermenging
met die wereld zal altijd gevaren meebrengen, maar is
Loch niet louter verbastering. Want wereld, kultuur zijn
niet op zichzelf uit den booze; hot christendom is bestemd
de wereld to doordringen. Kerstenen der wereld gaat eveiiwel noodwendig met verwereldlij ken, uiterlijk waken gepaard; er kan cTus geeli zuiver christelijke kultuur bestaaii,
zij is altijd vermengd, ccii ,,Mischkultur". Hot kruis words
het teeken waanmn de wereld overwonnen, gewonnen wordt;
aan deze roepstem, deze taak snag de christen zich niet
onttrekken; toch is hot kruis boven of in de kerk (sours
met you den diamanten bezet) altijd miii of meer hybridisch,
want elke kerk is eeii aardsch instituut.
Reeds vóor den vat van Jeruzalem had het eerste
geslacht van christenen het evangelic gezien als voor de
menschheid bestemd ook buiten de grenzen der Joodsche
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natie. Met weedom des harten ging deze blik gepaard;
z zagen Jezus weenende over Jeruzalem. Toch was er ook
verheffing in het gevoel dat nit alle volkeii menschen Gode
welgevallig waxen, eta kionk in het oudste kerstlied waai'van wij eery stuk hezitten (1 Thu. III: 16) de jubel over
het wonder: ,,geloofd in de wereld". Voor de toekomst
vaii hot christendom was dit vroeg zich lossclieuren vars.
Israel beslissend; daardoor ging het niet onder met den
val vaui Jeruzalem, hot zon in de Grieksch-IRomeinsche
wereld grooien. Daar moest zich herhalen wat met de
mide Griekseho kultuur zich had voorgedaan: gelijk Griekel1iand zijn overwrinnaar, deli woesten IRomein, met zijn
l)esellaving getemd had, zoo zou ook het christendom do
one kultuui weten iii* to ljveii.
Doch dit is laiugzaam gegaan. Hot kon niet anders.
Door zjii verbreiding in do onderste lagen der samenloviiug,
door zjn woigering order andere vormen van Oostersch
bijgeloof coil plaats to erlangen in 't Pantheon van 't
iRomemscho rijk, door den tegenstand en do antipathie
wederzijds bleven do christenen gedurende eon lange periode
geïsoloerd, vorvolgd, eerst gedeeltelijk hier en daar, sedert
do heift dci• 3e eeuw kortstonthg fel on algemeen (Deems,
Dioclefianus ±oeui hot reeds to hint was ze uit to roeiei.
Maar doze afzondering was noodzakelijk orn tot zelfbozin
ning en geestelijken groei to komeri. Niet zonder moor
kori op den wereldschen bodoiii do kerk worden gebouwd;
eerst woest do kia'ht van hot kruis orvaren en betoond
wordon, moest (Ic trouw en energie van hot martelaaischap blij ken
Terwiji nu in doze eeuweii het christendom steeds
dieper wortel schoot in het vorborgen, trad hot allengs ook
111001 aan hot licht cii iiamen do aanrakingen met de kulturn toe. Geleidolijk, niet alleen door persoonlijke bekeeringen maar door den invloed then de strijd vanzelf
meebrongt. Dit is do vaste historischo wet bij elke botsing,
dat zelfs bij do feiste vijandsehap do tegenstanders elkaar
innerlijk nador komen en do ovorwinnaar zijn zegepraal
betaalt door vrij wat van deli versiagone over to nemen.

444

CHRISTENDOM EN HULTUUR.

Zoo is het ook her, en nergens sterker geschied. Zelfs op
het punt waar de scherpste tegenstelling lag: de Romeinsche
keizeraanbidding, die de toetssteen werd voor belij ders en
afvalligen, is dit van toepassing. Hoe sterk en blij vend de
invloed is geweest der keizervereering op allerlei christelij ke gevoelens en praktij ken heeft mij n ambtgenoot Prof.
dr. de Zwaan onlangs in een zees lezenswaardig opstel aangetoond 1). Sedert wij de eerste eeuwen onzer jaartelling,
minder uitsluitend tot de kerkgeschiedenis rekenen en meer
in 't licht der godsdiensthistorie plaatsen, begint dit ons
steeds weer duideli j k to worden .
Zal ik mij niet in detail-onderzoek begeven, dan moet
ik wel vooral op bekende voorbeelden wijzen, die trouwens
door de nieuwere studie scherper omtrekken hebbeui
gekregen. In weerwil der toestanden die de christenen
buiten de wereld isoleerden, is het opmerkelijk dat zij zoo
sterk op allerlei wij zen, direct en onwillekeurig, den irivloed
Bier omgeving ondervonden. Al moge een van de wereld
afgekeerde richting ook bij een aantal christenen zelfs
onder de kerkvaders geheerscht hebben, zoo is de zuiver
apokalyptische stemming der Montanisten een uitzondering.
Zelfs strengere geesten als Tertullianus, dragen veel van
een verleden in zich waarin zij aan de rhetoriek en ontwikkeling der beschaafde kringen deel hadden gehad. En
vroeg reeds bloeit in Alexandria een school die, hoe beslist
ook iii de belij denis van Christus, toch aan de heidenwereld
sporen en kiemen van goddelij k levee (logos spermatikos)
niet ontzegt. Zulke denkbeelden en g evoelens g aan enkele
geslachten vooraf aan den tijd waarin de heidensche schrijvers
zelf aan het wassende christendom hu.n aandacht schenken.
Reeds in de eerste helft der 2e eeuw beginners apologeten de positie en het geloof der gemeente naar buiten
tegenover food en Heiden to verdedigen. Grieksche en
Romein sehe schrij viers weten in dien ti jd nog niets noemenswaardigs van 't christendom af. Plutarchus, overigens zoo
tuk op godsdienstige verschij nselen, vermeldt het nergens,
1) In: Stemmen des Tijds Januari 1913.
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Lucianus besehrijft de ehristeiieii als een onschadelijk mm
of sneer orwoozel troepje, gemakkelijk door een bedrieger
oln den thin to leiden (Pereg'thus); elders met lets meer
achtiiig als nuchtere ongeloovigen die aan de vereering van
den opiichter Alexander geen deel namen. Ongeveer gelijktij dig niet den Iaatstgenoemde, begon evenwel ecu oritwikkeld man als (Jelsus het (icr moeite waard to achten
(Ic ciiristeneii opzetteii,jk en nitvoerig to bestrijden. ,,Voll
iohn mid forertei \Terahtu11g' (C. .Rase) viel hij ze aan
als ccii veraditeIjke secte viii het laagste allooi onder de
bijgeloovige kringen die iii die eeuw aflerwege opschieten.
Zoo zien de christeiwii zi(1I genoopt tot zelfverdediging;
waarvan het direct gevoig is dat hun apologieen hen mm
of meer op het terrein biengen der tegenstanders.
Dc pnnteii van aaiirakung nemen in aantal en omvang
steeds toe iii de :its eeuw. Voor vele lieden uit het
yolk, onder soldateii en slaves, ook voor een toeriemend
getal vaii beschaafden die een ontwikkeling nit rhetoreiisciioien, talenten ell gewoonten medebrengen die zij als
hristenen slechts voor ccii klein dccl afleggen, biedt het
evangelic toevlucht voor nooden der ziej, trekt de geesten
aan niet de bekoring van diepte en nieuwheid. Pat het zich
voordoet in het kleed der mysteriën ligt in de strooming
des tijds; men ziet in het geloof niet anders dan ccii
initiatie. Mithi'a of Christus: deze twee groote religiën waartusschen de eeuw schijnt to weifelen, zijn beide inwijdingsgodsdiensten, die met elkaar iiauw verwant schijnen; beide,
in tegenstelling met grovere vormen van Oostersch geloof,
ook zede1j ke bestanddeelen med edragende. Het sacrament
dat steeds nicer op den voorgroiid treedt is het niiysterie,
de schat der grociende kerk. Hoe rnachtig het evangelic
reeds is onder de Syrische keizers (aan het hof der Severussen) blijkt wel uit de behoefte om in bewuste tegenstelling tegen het Christusbeeld dat van een heiligen
wonderdoener, Apollonius van Tyana, to teekenen. Maar
dien invloed heeft het christendom betaald door veel van
magisch-mystischcn aard in zich op to nemen, dat het ook
later in den loop der ecuwen nooit volkomcn heeft uitge-
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zuiverd. Toch gaat het geestelijke (pneumatisehe) niet in
dit mystische verloren. Gehoorzaamheid, trouw, geloof,
kenmerk van den zedelij ken verlossingsgodsdienst, blij ven
onder al die vreemde bij voegingen de levenskracht der
ware christenen. Ook zijn ziftende oordeelende kracht had
het geloof niet verloren. Van de wereldleer, de Gnostiek,
hi eld het zich ver ; het wilde g een speculatie over emanaties
worden, het bleef heilsleer, kon de werkelijkheid des
nieuwen levens niet vervangen door de fantastische droomen
der Gnostieken.
Toen met Constantijn het christendom den keizertroon beklom en rij ksg odsdienst werd, was dit mogelij k
geworden omdat het reeds gedrenkt was met de levenskrachtige elementen des heidendoms. Het had aan de
heidensche wereld geschonken wat zij in haar verval had
verloren en in Naar talrij ke pogingen tot herstel te vergeefs pogen to verwerven : veerkracht en inhoud. Toen
dan ook Julianus in 't midden der 4e eeuw zich opmaakte
tot een beslissende reactie tegen het christendom, moest
hij tot zijn verbazing vernemen dat de heidensche goden
dood waren, de orakels verstomd, het heidendom paganisme,
godsdienst der achterlij ke landbewoners g eworden. De
Galileer had gezegevierd.
Het zou stellig niet geheel juist zijn indien wij dit
overwinnende christendom slechts getransformeerd heiden'dom noemden. Toch is het geheel van heidensche bestanddeelen doortrokken : denkbeelden, symbolen, instellingen,
g ewoonten. Pit gaat nog eeuwen door, straks bij de Germaansche stammen en volken, dan in de Middeneeuwsche
wereld. Bedenkelijk is dit in de mate, in de zeer hooge
mate, waarin het christendom tegen heidensche volkszeden
en kultuar niet reageeerde, zich van tegenstelling er mede
nauwelijks bewust was, oppervlakkig dit kultuurleven inlij fde, doopte, in zijn organisatie opn am. De christelij ke
moraal van Ambrosius is nit de Stolsche plichtenleer van
Cicero herkomstig ; Platonische gedachten tieren welig bij
christelijke denkers; de mystiek is door het Neoplatonisme
heen nit de Hellenistische gevoelswereld of komstig ; de
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organisatie der kerk neemt de gelediiigen der Romeinsehe
provincies over; in de Madonna met het kind, den herder
met het schaap, herkent men aanstonds Isis eu Hermes. Op
gelijke wij ze zal men in later eeuw to Rome boven op een
Egyptisehe obelisk een kruis zetten.
Zoo vindt een vraag haar beantwoording die eerst
door de nienwere wetensehap is opgeworpen: hoe kon uit
de Bergrede liet symbool van Nicea, om niet to spreken
van dat van Athanasius, hoe nit het evarigelie de kerkleer
voortkomen P Wij kumien daarin niet anders zien dan een
compromis met de wereld, onwillekearig gesloten cii
daarom diep ingrijpend in t levoui. Dc christologiselie bepalingen der eerste conciliëri zjui in de denkvormen der
Grieksche wijsbegeerte gekleed, ja sterker nog, nit de
geesteljke behoeften en gewoonten der Hellenistische wereld
ontstaan. De paradoxale eisclien en krachten van Jezus'
evangelie, de ervaring der verlossung door dc geloofsgemeenschap met den Heiland, de eenheid met God waarin
hij ons opneemt: dit heeft tot bespiegelingen over de
naturn van den Godmensch eerst geleid nadat het evangelie in een andere sfeer, die der antieke kultuur was
opgenomen.
Het historisch begrij pen dezer toestanden sluit noci
goed- nocli afkeuring in. Evenmin als wij Hegeliaansch
het bestaande, gebeurde voor redelijk en rioodwendig verklaren, evenmin kunnen wij Gods leidingen in de historic
met ons oppervlakkig oordeel afkeuren. Het inzicht ons
door de nieuwere onderzoekingen geopend belet ons echtei
wel om naief de vorinen van latere eeuw, laat ons zeggen
de 4e, met de oudste to vereenzelvigen of in de NieuwTestamentische teksten in to dragen. Het oorspronkelijk
evangelic stichtte geen kerk: de gemeenschap der geloovigen
was iets anders. Hot evangelic bracht geem organisatie: dit
ou het christendom eerst worden in de wereld van 't
Romeunsche rijk. Het geloof was Been gedaehtencomplex: al
was het onvermijdelijk dat ook het denken, en wel in de
vormen der wereldsche kultuur, zich er van meester zou
waken. Het bepaald schadelijke element in deze ontwik-
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keling was, dat het eigenaardig christelij ke niet uitsluitend
in het ethisehe, innerlijke van 't vrome leven gezocht
werd, maar den heidenschen stempel droeg van inwij ding
in mysterien : m, a. w. dat het mystisch-magische van 't
sacrament het middelpunt van het christelij ke, kerkelij ke
levee uitmaakte.
De invloed welken deze beschouwing op onze christelijke houding oefent, kan eerst ter sprake komen waar wij
de Hervorming behandelen. Terug tot het oorspronkelij k
evangelic: het is eensdeels een onmogelij ke eisch, want de
historic van eeuwen laat zich niet uitwisschen ; het is
anderdeels een noodzakelijke roepstem niet om een vervlog en tij d to herstellen maar om boven de historische
toestanden de oorspronkelijke levenskrachten to grijpen,
die in het evangelie, in Jezus Christus zijn g eschon ken.
Wij kunnen in de vermenging van christendom en
kultuur verschillende kanten, ook tij dvakken onderseheiden.
Het sprak vanzelf dat Jezus Christus in 't middelpunt
stond van leven en denken. Maar : het denken schoof al
meer het leven op den achtergrond. Jezus en G-alilea, de
tooin eelen der E vangelien, zoo tintelend van frisch Leven,
de weldoener en leeraar der scharen ron don.. het xneer, de
martelaar to Jeruzalem : hij geraakte al meer buiten den
gezichtskring, gelijk, helaas, nog heden voor overgroote
deelen der kerkelij ke christenheid. In zijn g etuigenis over
eenheid met den Vader zag en ziet men alleen het begrip.
Eerst, in de nadag en der apostolische eeuw, keerde
men zich meest tegen 't docetische gevaar : men moest den
Heiland niet voor eel vermomden hemelling, zijn level en
sterven niet voor schijn houden, aan zijn ware menschheid
ling zijn werk, het geloof greep vooral vast dat „Jezus
Christus in het vleesch gekomen vas". Maar toen de
christen allengs in de heidenwereld zijn geloof moest handhaven stond hij vooral bloot aan het myythologische gevaar.
Hij kon betrekkelijk gemakkelijk voor zijn peer erkenning
erlangen als heros, halfgod ; daartegenover moest hij de
voile godheid op den voorgrond plaatsen. Hiermede was
gemoeid of het christendom door het heidendom zou wor-
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den verzwolgen. Een domme verlichting smaalt telkens
weer op die ij dele dogmatische twisten, sours over een i
(of de Zoon omoiousious gelijkend op, of omoousios identisch, gelij k met God was), of op de ongerij mdheid om
van Maria als de moeder Gods (theotokos) to spreken
inderdaad was bij het een en ander een levensbelang der
wordende en strijdende kerk betrokken. Zoo is het met
alle groote dogmatisehe twisten geweest : zij zijn van overwegende beteekenis ; maar alleen voor de periode waartoe
zij behooren, niet voor een toekomst die andere vragen
stellen moet. In Naar eigen dagen zijn dergelijke questies
voor bet leven van belang ; 't is de christelij ke kultuurstrij d die er mee wordt uitgevochten.
Zoo begrijpen wij dat IL Eucken den dogmaticus
Augustinus als een „kultuurmensch van den eersten rang"
teekent. Maar deze man is meer dan een dogmaticus, hij
heeft zeer verreikenden invloed behouden ook op latere
tij den, omdat hij niet sleclits voor leerbepaling maar ook
over gevoelsleven en stemming, gelijk voor kerkinrichting beteekenis heeft ; en vooral omdat hij Been strakke,
afgebakende persoonlij kheid is. Meer dan een richting kan
zich op hem beroepen. Van de kerkelijke hierarchie der
Middeneeuwen is bij een vader, maar ook van de mystiek ;
de inquisitie kan bij hem haar teksten vinden, en Hervormers en Jansenisten komen uit hem voort die de teerste,
innerlijke ervaring van Gods genade op den voorgrond zet.
Het zijn slechts enkele, en van de grootste, geesten der
menschheid, die als een bron zijn welke meer dan een stroom
voedt. Tegen strij dige richtingen huizen in den geest en
komen voort uit den invloed van Plato, Augustinus,
Rousseau: ik kan niet veel namen er bij voegen. Aan de
grootheid van dezulken ontbreekt slechts ern eigenschap :
de eenvoud ; zij zijn gecompliceerde, geraffineerde naturen.
Daarom kunnen wij den Heiland tot hen niet rekenen :
hoevelen van verschillende zij den zich ook op Jezus beroepen, de kracht die van hem uitgaat is het eeuwige leven,
de gemeenschap met God, zuiver en eenvoudig achtergrond
en inhoud van zijn persoon.
O. E. XIII 3
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Bij Augustinus heeft het probleem der verlossing dat
der naturen van Christus vervangen. Doorvoed met Academische, Neoplatonische, zelfs ManicheIsche invloeden,
heeft hij de vraag naar den mensch en het hell, zonde en
genade op den voorgrond gesteld. Dieper en praktischer
is dus zijn invloed dan die der Oostersche bespiegeling van
de eerste concilies.
Deze vragen over de verlossing, verzoening zal de
scolastiek weer opnemen, voor een deel in verband met de
christologie. Men miskenne ook hier de groote kultuurwaarde niet. van den arbeid der scolastiek. Zeer gebrekkig
waren de hulpmiddelen waarover zij beschikte ; materiaal
en denkvormen moest zij vinden en scheppen, omdat zij
over de schatten der schoolsche traditie slechts voor een
klein deel beschikte, ni. in zooverre deze Naar uit de
kerkelij ke en de Latij nsch e litteratuur toevloeiden. Van
de Grieksche denkers kenden de Middeneeuwen voor de
Renaissance voornamelijk hun invloed op de kerkvaders;
Plato was geheel onbekend, alleen van den TLmxeus bestond een Latijnsche vertaling of parafrase van Chalcidius.
Toch heeft de scolastiek de grootste problemen met cooed
aangedurfd. Het vraagstuk der eenheid van denken en
zijn, de spil waarom de wijsbegeerte van Hegel zich beweegt, ligt reeds opgesloten in het bewij s dat Anselmus
smeedde voor het bestaan van God: het hoogst denkbare
bestaat. Dezelfde leidde de Middeneeuwsche bespiegeling
in de banen eener satisfactieleer die het werk van Christus
naar de rechtsvormen uit de Romeinsche wereld schatte.
Abelard trachtte het denkbeeld der Drieeenheid to doorgronden ; dieper dan de meesten peilde hij de moeilijkheden
die in het denken lagers en stelde het ja en neen tegenover
elkaar ; bij de verzoening bracht hij de zedelij ke werking,
niet de logische noodwendigheid, op den voorgrond. Ruim
eon eeuw later stichtte Thomas van Aquino het grootsche
gebouw zijner Summa, waarin het stelsel van Aristoteles
het kader leverde voor christelij ke geloofs- en zedeleer.
Het is een staaltje van sjofele waanwijsheid de overgroote kultuurwaarde van dit alle y to miskennen. Men
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zoeke waarlijk de besehaviiig der Middeneeuwen niet uitsluitend bij de, in den loop Bier eeuwen in omvang toenemende, verschijnselen van vrjdenkerij. Juist binnen
1e kerk is de schat der beschaving bewaard en in eigenaardige vormen verwerkt. Dit hoog to waardeeren is nog
iets anders dan het als voor eeuwen geldende norm vast
e stellen. Dit doers wij even min bij de seolastiek als
bij de periode der eerste concilies. Ook her heeft de
Hervorming nog to weinig radicaal gezift. Be satisfactieleer met haar uitwendig juridische bepaling spookt nog
in 't Protestantsehe denkeii, bestendigd o.a. door den
Heidelberger Catechismus. Calvijn heeft maar al ce veel
van Thomas overgenomen. Be bekoring der Middeneeuwen
heeft iiaar gevaar. Niet alleen de Roomsche kerk blijft
in wezeii en geest Midden eeuwsch ; hoe plooibaar zij ook
schjue voor de nieuwere beschaving, zij ziet deze toch
steeds in 't licht en beoordeelt ze met den maatstaf van
Thomistische denkbeelden. Ook anderen lokt het Middeneuwsche ideaal, gefjk in de IRornautiek bleek, en gelijk
de katholiek Brunetière zelfs den positivist A. Comte zag
Sur les ehenitns de is cr0 yaiice.
Dc Middeneeuwen toonen ons de gekerstencle wereld;
d.i. de satnensmelting der kiassieke beschaving met de
kerkelijke ontwikkehng. Deze eenheid ging verder dan
leer cii organisatie, was ook niet beperkt tot, zij het nog
zoo talrijke, bij zonderheden. Wij vinden Naar in alles. Het
IRomeinsche rijk diiurt in de Middeneeuwsche kerk voort.
ST an vroege dagen tot in later eeuwen blijkt deze enge
aansluiting, bewust, gewild op allerlei wijzen. Barbaarsche
koningen stollen den hoogsten prijs op titels van consul,
Romeinsch patriciër. Zij leggen de hand op de traditie
van het rijk dat zij verstoren. Zij willen de Germaansche
wereld niet losscheuren van de IRomeinsche, de wereld
niet splitsen; uit Noord-Europa zal van den beginne aan
de drang iiaar Italië levendig zijn. Karel de Groote krijgt
to Rome de keizerkroon der wereldheerschappij. get rijk:
dat is de droom, ja het dogma van de Middeneeuwsche
wereld.

452

CHRISTENDOM EN SULTUUR.

Ook her waar niet? ontmoeten wij Augustinus.
Tij dens zijn leven viel Rome in handers van den Gothischen
Boning Alarik. Deze eerste val en plundering van Rome
door een barbaarschen koning is van groote wereldhistori.sche beteekenis geweest. In Afrika gevoelde Augustinus
den schok er van door zijn ziel gaan. Wij kunnen ons
niet weer goed voorstellen wat Rome was voor het gemoed
der beschaafden dier dag en, ook onder christeneu. Wet
hadden barbaren geheerscht als minister of keizer, maar zij
waren Romeinen geworden, hadden daarin hun eer gesteld. Maar dat Rome door Germaansche benden vertreden
zou worden, het deed het beeld opkomen van wat stond
to geschieden : het rij k gesloopt. En nu rij pte in den geest
van den kerkvader de overtuiging die hij neerlegde in zijn
werk over den godsstaat: een der twee groote tractaten
van kerkvorsten waarin een alomvattende theorie over de
philosofie der geschiedenis is neergelegd. Het andere dat
ik bedoel is van Bossuet. Augustinus zag nu naast, tegenover elkaar den godsstaat (civitas Dei) en 't wereldrijk
maar deze tegenstelling die de geschiedenis beheerscht,.
sluit niet uit dat deze godsstaat even universeel is als het
wereldrij k en vele der vormen van dat oude zal vertoonen.
Reeds doemt voor de verbeelding van den kerkvors E de
eenheid der Middeneeuwsche wereld op, het opslokken van
het rij k door de kerk. Het dualisme is echter niet geheel
overwonnen. Door zijn blik op de historie is voortaan
blij vend de visie van deze twee, gescheiden en vereenigd
Godsrij k, wereldrij k.
Het grootsche dezer opvatting .valt in 't oog. Det
tegenstelling van het christelijke en 't wereldsche blijft
geb andhaafd : het godsrij k staat tegenover de wereld, het
heilige en het profane zijn twee sferen, het eerste valt
samen met de kerk. Het godsrijk is ook een staat;.
daarin ligt de positieve houdina ten aanzien der kultuur
deze godsstaat omvat tij den, landen, volken, hij is universeel. Van de . wereld blijft hij niet gescheiden, al Leven de
rnonniken buiten Naar, de kerk zelf meet zich met de=
beschaving der eeuw, doordringt, overwint ze. Zoo ontstaat
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ook pier is Augustinus de leider - die dubbele houdirig
der kerk: zich buiten de wereld plaatsend en Naar overheerschend tWeltfiucht, Weltbeherrschung). Buiten de wereld
zal men in de kloosters geestelijke schatten bewaren en
verwerven, in den ruimsten zin des woords, ook van kennis.
Want dat van de wereld afgezonderd werk zal ook voor
de beschaving vruchthaar, ja noodig, zijn; vandaar zullen
de krachten uitgaan die naar buiten werken, daar zal
steeds een tegenwicht blijven tegen overmacht van aardsche
gezindheid in de kerk. In de wereld nu zal de kerk Naar
lieerschappij vestigen, de nationale verschullen niet laten
opkomen tegenover de gecentraliseerde maclit van Rome,
zoodat ook in 't kerstenen der Germaansche volken, reeds
vroeg en vooral door de Franken en door Bonifatius,
die volken to gelijk voor 't christendom en voor Rome
gewonnen, meteen de erfenis aanvaarden der beschavingsgoederen die de kerk verspreidt en met Naar tucit oplegt.
Keizer, pans, monnik: ziedaar de trits van macliten,
in wisselende verhouding tot elkaar, die de Middeneeuwsche
samenleving beheerschen. In de tegenstellingen, de botsingen tusschen deze machten ligt ongetwijfeld gevaar van
ontbinding der eenheid, zij verzwakken elkander dikwijls.
'loch hebben zij gedurende eeuwen, soms in evenwiclit,

vaker in strijd, de samenleving beheerscht; zij zijn alle
Brie onmisbaar, soms kunnen wij de eene dan weer de
an dere als de spil beschouwen waarom alles draait.
Dc keizer vertegenwoordigt, naar het overmoedige
woord van den grootste der pausen, het bleekere licht
der maan dat zijn glans aan de zon ontleent: de wereldlijke macht onderworpen aan de geestelijke. Wij zien de
laatste, de pauselijke maclit, in haar eeuwen van opgang,
niet slechts de rechten der kerk bescliermend tegenover
de heerscliers der wereld, maar die recliten over alles
uitstrekkend, soms de vorsten diep vernederend, ze behandelende als vazallen van den stoel van Petrus. In het
verval der pauselijke overlieersching van de 14e eeuw af,
zien wij reeds een begin van de losmaking der eenheid in
de Middeneeuwsclie wereld, een eenheid evenwel sterk
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genoeg om nog een paar eeuwen to blijven en om haar
nawerking nog lang to doers gevoelen. He hoogtepunt
der pauselijke macht geven Brie namen aan: bij 't
begin Gregorius VII, op den top Innoceiitius III, reeds
dalende Bonifacius VIII.
Met den paus verzwakte ook die band welke in den
naam keizer is uitgedrukt. iRomeinsch keizer en iRoomsch
koning (Augustus en Cesar): deze titels verloren veel van
hun zin Coen de volkeri en staten meei waarlijk souverein, onafhankelijk van de kerk en los van elkaar werden, gelijk zij, zelfs in de hoogte der Middeneeuweii,
geen of nauwelijks invloed oefenden op het Engelsche
koningschap. Toch kan men in den strijd der nieuwe
geschiedenis tusschen de huizen Habsburg en Bourbon
gevoerd om de hegemonie in Europa een nawerking, eeii
nieuwen vorm zien van het Middeneeuwsche ideaal der
algenieene heerschappij, ,,het dogma van het IRomeinsehe
rijk" waarover wij spraken.
Noemde ik naast paus en keizer den monnik, het was
niet alleen bedoeld als een onwereldsch ±egenwieht tegen
de aardsche machten, een ideale roepstem in het gewoel dcv
samenleving. De invloed der monniken in wereldsc'he
zaken is vaak beslissend geweest, hun greep op vorsteii,
pausen, volksmenigten sterk. Het was door een hervorming en verseherping der kloosterregels van Clriny dat
Gregorius VII zijn pauselijke macht sterk en hecht maakte.
Zonder de monniken is de geestdrift niet to verklaren
die volken en vorsten ter kruisvaart bezielde. Hunner was
het woord en hunner veelal de leiding. Meer dan éii
van hen besteeg den pauselijken stoel. Door de bedelorden, predikheeren en minderbroeders, verzamelde de kerk
Naar kracht en breidde Naar heerschappj nit. Zoowel
weteiischap als vroomheid, kultuur en christendom, vondeii
kweekplaats in de kloosters. Be monnik, door de kloosgeloften schijnbaar buiten de wereld geplaatst, leverde aan
die christelijke wereld de onmisbare voorbeelden en invlotden van heiligheid, toewijding. Nooit is het probleem van
buiten en tegelijk in de wereld to leven, van het innerlijke
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tot uiterlijke maclit to waken, in sprekender gestalten en
blijvender installing en belichaamd dan in het kloosteileven
zooals de Middeneenwen het gevormd hebben.
Zoo Iieeft de christelijke wereld der Middeneeuwen
naar vele zij den kuitnurwerk van blijvende waarde geleverd:
blij vend, niet in den zin dat de vorm er van voortduur
maar dat het de men schheid gemaakt heeft tot wat zij is. Zoo
schadelijk en vruchteloos als het repristineeren van Middeneeuwsche vormen of denkbeelden zij, ook als aesthetische
dweeperij, nog weerzinwekkendei• is het gezwets van ,,verliclite" lieden over de duistere Middeneeuwen door het licht
vervaiigen van wat toch niet ineer is dan beseflooze waan.
Wij tracliten ook her het Leven to erkennen en de historisehe
werkingen na to speuren.
De Middeneeuwsche gedachte van den eenheid der
inenschlieid, der christelijke wereld en besehaving, is een
verworven goed. Zij zet voort, breidt nit, maakt christe1jk
de eenheid van het Romeinsche rijk. De groote wijziging
die zij er in brengt is deze, dat niet sneer, schoon ook nog,
de eenheid van macht, inaar de eenheid van geest, geloof
en besehaving, op den voorgrond staat. De Europeesche
wereld is niet uiterlijk ccii statenborid, maar in haar heerscht
toch sterk 't gevoel van eenheid, haar godsdienst heeft
gemeeiisehap van kerkvorin en van taal, het kerkelijk Latijn
dat ook in 't openbare leven op mime schaal in gebruik
is; over haar gesehillen beslist veelal de Pans, de kmuistochten vereenigen haar deeleii tot gemeeiischappelij ke
ondennemingen. Dc groepen in die christenheid zijn als
geledirigen van én Iichaam; wj spreken vergelij ken derwijs,
want ci• is altijd iets dat hinkt in de vergelij king van wat geen
levend orgamsine is met ccii iichaam; de bedocihig is dan
ook all een den iiauwen sameuhang cii de wederkeerige werking van die versehillende afdeelingeri to doers uitkomeu.
Flet is waarlijk geen gerung resuitaat in de Middeneeuwen
bereikt: de eenheid der chrisLelijke wereld. En als wj spreken van de nawerking daarvan tot in de nieuwere geschiedenis, stellen wj haar grens zelfs niet bij 't congres van
Weenen. Hoe groot bj de allennieuwste woelingen in Europa
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de rol is van het versehil tussehen christenvolken en die
welke buiten deze, in de Middeneeuwen getrokken, grenslijn
liggen, blijkt wel uit de houding tegenover Turkije, waarvan
alleen de naij ver der mogendheden nog een overblijfsel laat
bestaan, terwijl diezelfde mogendheden in geval de Balkanstaten waren verslagen, den stap terug van knechting dier
christenvolken door de Moslem niet zouden hebben gedoogd.
De pseudo-wetenschappelij ke, tro uwens zeer gangbare,
beschouwing die uit rassenverschil de historie toelicht, blijkt
ook her weer onjuist. Niemand denkt er aan de, toch
ook Mongoolsche, Magyaren buiten het Europeesch volkerenconcert to plaatsen: de kroon van St. Steven is een christelijke
kroon. Al zijn nu China, Japan en de Mohammedaansche
machten in de wereldhistorie opgetreden, de Middeneeuwsche
grenzen van christelijke kultuur zijn niet uitgewischt.
Deze Middeneeuwsche eenheid nu leidden wij of nit
het verbond der klassieke kultuur met de christelijke kerk,
eon verbond noodwendig om de volkeren to besehaven,
de menschheid op to voeden. Eerst door de kerk kon de
kultuur tot de Germaansche en Romaansche volken komen
en ze vormen. Slechts door het kultuurleven to doordringen, in to lij ven kon de kerk en haar macht
vestigen en haar tack vervullen. Ongetwijfeld konden beide,
christendom en kultuur, in deze samensmelting niet onveranderd blij ven, ook moesten stemmen van protest van de
twee zij den zich doen hooren. De historie bestaat steeds uit
compromissen waartegen ij veraars opkomen, ij veraars die
misschien gelijk hebben, maar den gang der dingen niet
kunnen remmen. Zooals in Oud-Israel Nazireers en IRechalieten de idealen van den nomadengodsdienst niet wilden
prijsgeven voor de beschaving van een gezeten landbouwleven dat zelfs den wijnstok plantte, zoo verhieven zich
stemmen in de Middeneeuwen tegen de wereldsche ontwikkeling van 't Christendom. Verbasterde de kerk niet
door Naar verbond met heidensche beschaving P Aan den
den anderen kant : kon de edit klassiek gevormde er vrede
mee hebben dat Aristoteles en Virgilius als gedoopt werden,
dat Grieksche wijsbegeerte kerkelijke dogmatiek leverde P
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Docli zulke zuiver kiassiek gevormden zij n van later eeuw,
in de Middeneeuwen kwamen zij nauwelijks voor; en ook
tegen de christelijkheid der kerkelijke kultuur verhieven
zich slechts sporadisch stemmen. Voor ons is deze samensmelting die den Middeneeuwschen geest gevormd heeft
een vraagpun±. Bij haar beoordeeling splitsen zich de geesten.
Yelen houden onze nieuwere kultuur voor een voortzetting,
hoe sterk ook gewjzigd, der Middeiieeuwsche. Anderen
willen Plato en Aristoteles uit het christelijk denken bannen,
de geheele kiassieke beschavingdoor een natuurweten
schappehjke, positivistische vervangen. 1k kan het geschul
pier alleen vermelden; het grijpt diep in geheel onze
geestelijke ontwikkeling. Zijn de beschavingsgoederen door
de Grieken verworven terecht gemeengoed der menschheid
geworden? Hebben zij met het christelijk geloof zoo niet
wezeniijke verwantschap, aithans zooveel gemeenschap, dat
het verbond tnsschen beide Been verbastering is van het
christelijk geloof P Het is duidelijk dat deze vraag niet
alleen voor de wijsbegeerte der geschiedenis van belang is,
dat van haar beantwoording onze houding in allerlei praktische aangelegenheden onzer beschaving afhangt. Daarbij
verwarre men iiiet den vorm met de zaak zeif; m.a.w. met
de wijze waarop de Middeneeuwen kerk en kiassieke kultuur
hebberi vereenigd, een vorm voor ons bij uitbreiding van
kennis en bij vele nieuwe problemen onbestaanbaar, valt
volstrekt niet de overtuiging dat kiassieke beschaving en
christelijk geloof bij een behooren, en het streven voor dit
verbond nieuwe, levenwekkeride vormen to zoeken.
De ieemten van, de naden en scheuren in de eenheicl
der christelijke beschaving die wij beschreven, zijn talrijk;
zij bepalen voor een deel de ontwikkeling der nieuwe
geschiedenis.
Vooreerst wij zen wij op de uitsluiting der Joden uit
de gemeenschap, in een mate voor ons schier ondenkbaar
en waarvan de vrij talrijke overblijfsels, vooral in OostEuropa, onze verontwaardiging opwekken. De kerk die zoo
sterk de heidensche beschaving to gemoet kwam, betoonde
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zich uiterst onverdraagzaam j egens de Joden, op nieuw en
waarlijk niet minder dan under IRomeinsehe keizers, met
den haat der mensehheid beladen. Geen weisprekender
uiting van de verachting door den Jood verduurd dan do
wrok waarmede Shylock hot lot van den verachte teekent,
als hij de gelegenheid schoon ziet zjn haat to koelen; en
't sterkst is wel dat zelfs voor een Shakespere zulk een
gestalte minder menschehjk mededoogen wekt dan een komische figuur is. Do éne, beschaafde, Europeesehe menschheid: de Jood bleef er uitgestooten; in kerkelijk Latijn
kionken bij den eeredienst ook do hoofdstukken waarin de
smarteljjke liefde van Paulus voor zjn y olk spreekt; toch
bekominerde niemand zich om den vrede van Jeruzalem.
Het was als moest do kerk de straf aan de Messiasmoorders
voltrekken, en als kon zij daarin nooit genoeg doen.
Een ander deel del' menschheid buiten do eenheid gesloten waxen do Mohammedanen. Toch heeft de Moslemsche beschaving nit hot Oosten, Noord-Afrika, Spanje
grooten invloed op do christenheid geoefend. Niet slechts
sprookjes en vertelsels, mathesis en wetenschap, maar ook
wijsgeerig denken vaii Moslem zij n in de christenheid
doorgedrongen. Trouwens aan dit doordriiigen hadde ii
ook Jodeii hun, zij hot ondergeschikt, aandeel.
TJit do vrijdonkerij in do latere Middoneenwen blijkt
het een en ander duidelijk. Aan hot hof van den grooteii
Hohenstaufen IFredorik II heersche niet alleen van weelde
en pracht al want do tjd kon opleveren, maar even als enkele
eeuwen later in Indië bij don Groot-Mogol Akbar, was de
geest geopend voor 't goon, huiten 't kader der gelder de
zij den k
beschaving, van verschillende
on lokken en prik
kelen. Daar word do Jood niet voracht, do Moslem niet
uitgestooten; gaarno aanvaardde men wat zij tot ken nis en
beschaving konden bij drag
Do aanraking der drie godsdiensten, vooral in Spanje,
wekte aan do eeno zij de hot fanatisme op in den christelijken
strijd tegen de ongeloovigen, dock opendo tevens den geest
VOOr denkbeelden en gevoelens van vreemde herkomst.
Dit g'af natuurlijk aanleiding hot christelijk karakter
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van seven en besehaving in twijfel to trekken. Waren die
versehillen wel beslissend voor den levensinhoud? Kwam
bet er zooveel op aan of men Jood, Moslem dan wel
hristen was!' IDe fabel 41cr drie ringen, door Lessings
Nathan uit Boeaeeio geput, gaf een sceptisch antwoord.
Krasser nog het boekje, mede aan dien tijd toegeschreven,
waarin Mozes, Jezus, Mohammed als de ,,drie beth'iegers"
werden voorgesteld. Zoo block de Middeneeuwsehe eenheid,
hoe omvaiigr ,jk en heeht ook, niet bij maehte om b1jvend
(10 geheele menschheid to besiuiteii.
Evenmin onispande die eenheid de christenwereld in
geheel haar omvaug. Wat op groote Schaal in de nieuwere
gescliiedenis zou plaats grjpen, nml. de verschillende zijden
van hot levers naar eigen maatstaf to behandelen, aan
ke'kelijke voogdij ontsnapt, was reeds lang voorbereid.
Met name handel en industrie die de Vlaamsche en d.c
Ttaliaansche stedeil grout maakten deden nieuwe sociale en
pohtieke toestanden ontstaan. De Middeneeuwsche maat;chappij riistte op ideeëie, geestelijke grondsiagen: do
(pkomst der nijvere burgerij met haar materieele belaiigeii
hiaclit ccii nieuwen factor in 't leveii. Van do 14e eeuw
of is de panse1ke stoel niet meer scheidsreehter tusselien
status en partjen; or is goon algomeene biding, in de
twisted van vorsteu en volken, do gisting der staiideii
kondigt do nieu we wereld zich aan. Er groeit een maatscliappij waarop do kork goon vat moor heeft. Al scheurt
do hui'gerij zich iiiot van IRonic los, al hlijft het Middeneeuwsche kader onaangetast, do werold volgt in gewichtige
aangebegenhedon haar weg daar buiten one ; oerst later zal
in 't howustzijn treden hoeveei ci• reeds lang los geraakt
was. Evenmin als vaii de opkomeiido burgerj was de kerk
pationes van hot tiationale levee. WiJ herhaben telkens
dat Rome in do Middeneeuweri do Europeesehe volken,
vooi'al de Romaansche, heeft gevorrnd, en in naam hlijven
cok iiog lang doze volken, het Fransehe b y., zich aan de
keik nauw verbonden achten. Toch kon de geestelijke
wereldmonarehie under pans en keizer aan de enkele volken
die zij miners sanienvat, sleehts eon ondergesehikte be-
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teekenis toekennen. iet Roomsch besef laat het nationale
niet tot voile ontplooiing komen, waar zich dit laatste
krachtig ontwikkelt moet het vanzelf min of meer het
gezag dat to Rome zetelt als vreemd, al s een belemmering
g evoelen.
De geschiedenis van opkomst en groei der nieuwere
volken is ingewikkeld en voor elke natie zeer verschillend.
In de vroege Middeneeuwen was het alles vreemd goed
dat de Europeesche menschheid vormde : klassieke beschaving, kerkelij k christendom van nit Rome. Nationaal g evoel
kon daarbij kwalij k bloeien. Eigen talen, voertuigen van
zelf standig leven, waren eerst in groei, werden Lang verdrongen door het Latijn. Toen vaster toestanden ontstonden,
was dat niet door de vorming van nationale rij ken, maar
door vele vorstendommen, in naam van een oppersteii
leenheer of hankelij k, die evenwel meestal verre was en
met beperkte macht. Belangen der vele kleinere souvereinen die meer aan de vestiging van hun huis dan aan
volkseenheid dachten, verbrokkelden deze mach±. Zelfs
grootere rij ken met wij d gebied, zooals in haar tij d de
Burg ondische heerschappij, misters nationalen bodem : de
streeken in Nederland en Frankrij k die tot de kroon van
Karel den Stoute behoordezl, hadden of g een, of althans
geen gemeenschappelijk, nationaal besef.
Bij de volken die de nieuwere geschiedenis zouden
vormen ontstond dat nationale gevoel in verschillende mate.
Engeland, het verst verwij derd van Rome, vormde misschien
het vroegst in de Middeneeuwen een yolk, daar smoltemi
Saksen en Noormannezi sneller samen dan men had kunnen
verwachten. In Frankrijk werd aan 't eind van den honderdjarigen oorlog Jeanne d'Arc vertegenwoordigster en symbool der eenheid van 't bevrijde vaderland, een eenheid
aanstonds door de sluwheid van Lodewijk XI metterdaad
onder de koninklij ke macht gebracht. In Duitschland was
de lokkende keizerkroon, de trek naar Italie, altij d eeri
belang dat aan zuiver nationale politiek in den weg stond ;
toch zijn de lijnen van den groei eener Duitsche beschaving
duidelij k aan to wij zen. 't Minst is in Italie de volkseen-
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held nog in 't ziclit; her zijn de bloeiende gewesten en
rijke steden telkeris proof van strjdende inheemsche heerschers of uitheemsche vorsten. 't Sterkst daarentegen, en
ook 't sterkst aan Rome gebonden, komt hot Spaansche
yolk nit den strijd met de Mooren to voorschijn. Zoo,
verscheiden allerwege rnaar toch min of meer duideiijk, treden
aan 't eind dci' Middeneeuwsche niaatschappij, Wier eenheid
or door verzwakt wordt, de enkele volken op den voorgrond.
Rome kan ze niet mcci' in zijn greep houden; en tegelijk:
hot nationals besef begint to zegevieren over do dynastieke
belarigen.
Minder dan op hot nationale is het gezegde van toepassing op hot populaire leven. 111cr ligt evenwel ook een
gebied door do Middeneeuwsche eenheid onderdrukt. Zeker
do kerk hoerscht over do volkenmassa's niaar doordringt,
bezielt ze niet, of hover, laat Naar krachten braak liggon.
Zoker, do kenner van volkszeden, van bijgehoof, van ahlorlei
gebruiken, van gewestelijk en plaatsohijk zeer vorschoiden
rechtsvormen kan ook uit do Middeneeuwen eon rijken
oogst inzamelen van populair leven. Maar do vaste gobdingen der samenleving lieton dit populaire ter zjde zondor
or veel op to letton, zj lag en or boven op, er over heen,
or was tusschen dit populaire on hot officieel bestaande
goon lovend verband. Do eenheid van kerk en maatschappij
drong niet diep door tot do ondersto lagen der samenloving;
tegen krachtigen stoot nit die lagere sfeer zou dan ook
die eenheid niet bestand bhijken.
Do schorpsto gronslijn voor do beschaving der Middoneenwen vinden wij in hot individueele leven. 1Torre van
ons do mooning, die do ongerijmdheid zobf zon zijn, als
waren do Middenoeuwen aan waarlijk groote persoonhijkheden, krachtig en vroom, heldon on heiligen arm geweest.
Intogendeel, komt bij kinderen eoner beschaving, die gelijk de
onzo, lijdt aan tering eener verfijndo geestesontwikkeling,
van gehijkvloorsche middolmatigheid, van eon vrij hoog
maar viak peil van kennis, aan den knagenden worm van
twijfel en onzekerheid, aan karakterschaarschte kortom,
web komt bij ons vaak hot gevoel op dat do voortijd der
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ridderlij ke en kerkelij ke Middeneeuwen rij ker bloei roan
persoonlijk leven moet hebben opgeleverd. Toen was het
levee onzekerder, verseheidener, kwam het weer aan op
de enkele menschen. Toch is dit meer schijn dan werkelij kheid. Ook in de Middeneeuwen treft ons diezelfde strij d
om de persoonlijkheid to redden van de wereld, waarover
wij als over de ellende onzer dagen klagen. Ook then liet
men zich aangelegen zijn de ziel to behouden, op andere
wij ze dan heden, maar met evenveel ernst en n adruk.
Zullen wij zeggen dat het Coen, in de eeuwen der kloostermystlek, gemakkelij ker en veelvuldiger was dan heden
Het is moeilij k nit to waken. In elk geval was die mystiek
de vluchthaven van een individueel zieleleven, waaraan
dus de kinderen dier eeuwen niet minder behoefte gevoelden
dan heden.
Een andere vraag is deze of niet de vroomheid, gelij k
het geheele leven, toen typiseher, in geldende vormen gesloten, d.i. minder individueel zich vertoonde dan in de
nieuwere wereld. Dezen indruk ontvangen wij wel. Het individueele in zijn verscheidenheid hangt ook met het nationale
en het populaire to nauw samen om, waar deze zijden in
't gedrang zijn of binnen to enge perken besloten, vrij five
kunn en tieren. Wij zullen dan oak in de nieuwere tij den
naar alle deze zijden, vooral ook de individueele, van een
nieuwen bloei kunnen spreken .
Met dat al, het denkbeeld in de Middeneeuwen gegrepen en tot werkelijkheid gemaakt, is in zijn wezen een
onverliesbaar bezit voor christendom en kultuur; de eenheid
der menschheid in de gekerstende wereld.

VERZEN
DOOR

MARIE SCHMITZ.

PSYCHE.
lit lichtë oorden, ver van mensch'lijk denken,
is Psyche, blanke mensch-ziel neergedaald.
En door het wee van aarde-jammer dwaalt
zij droef en zoekend rond. Steeds ziet zij weaken
het Bens gekende Neil, en schoon Naar krenken
vaak pijn en haat, geen garde-droefheid haalt

tot d'aard omlaag haar schoone Zeif, dat straalt
in heerlijkheid, hoog boven menschen-denken.
Want iiooit kan Psyche 't lichtend Neil vergeten
vanwaar zij kwarn, en schoon wel lang en zwaar
Naar zwerftocht door het droeve Leven is,
tôch weet zij tijd'lijk pijn en droefenis.
Ens stijgt z' nit duisternis tot glorie klaar
van onvergank'lijk schoon en opperst weten.

HERFSTLIEDJES.
I.
Dit zij n de gulden dagen
vol blauw en naj aarsgoud,
en blanke zilverragen
om roodbruin, dorrend hout.
Dit zij n de stervensstonden
van levensheerlij kheid.
Nu bloedt nit duizend wonden
mij n gouden zomertij d.
Mij heeft een les gegeven
dit stervend bloei-bestaan :
van rij k en heerlij k leven
en lichtend onder gaan.

II.
Op dorrend loof, op zwarten grond
de regen ruischt zij n trieste wij s.
De oude bowmen, zwart en wond,
staan huivrend onder 't heme]grijs.
Een vogel tjilpt zijn droeve klacht
van weemoed om het zomerblauw.
Nu treurt er d'aarde, stil en zacht
in tranen-zwaren n aj aarsro uw.

IIERFSTLI 1DJES.

III.
De zware cozen beven
en buigen 't hoofd omlaag.
Zij weten 't wel: hun Leven
vervloeit en kort gestâag.
De gele blaren vallen
naar d'aard, zoo moe en zwaar.
Voor hen, zij weten 't afle,
heeft herfst het graf al klaar.
Nu wil mijn hart wel schreien
in bitter, droef bekiag,
om 't al to haastig scheien
van lichten zomerdag.
Maar iieeri, ik wil onthoilen,
dat dens nit wintertijd
zich glanzend zal ontvou wen
nieuw gouden heerlijkheid.

Iv.
Nu staan in kille thinen
de boomen doodsch en kaal.
De blaren, gele en bruine,
Zij vielen altemaal.
Zij dekken met hun kleuren
de garde, vocht en zwart
En d'oude boomen treuren
in stille najaarssmart.
U. 1L XIII 3
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Nu is al' aardeleven
tot sterven gansch bereid.
'k hoor door de luchten beven
een tang van eindigheid.
Dit doet nzij n ziel begrij pen
der dingen brozen schij n.
En dus naar schoonheid grijpen,
die bloeit nit Eeuwig Zij n.

STERREN.
Het sterrenheir trekt stil voorbij;
ik wil het blij begroeten.
Want op de sterren, zei men mij,
daar rusten licht God's voeten.
Het is mij, als ik vroom en stil
ten hemel opwaarts ture,
of 't al' mij daar vertellen wil
van wat zal eeuwig duren.
Of al de sterren, groot en klein,
van Godes goedheid reppen:
hoe grout en heerlijk moet Hij zijn,
die wist zilik schooii to scheppen

O JEZUS ZOET.
o Jezus zoet, die hebt gedragen
voor ons TTw bittre pijn,
hoe kan ons hart kleinmoedig klagen
om eigen droevig zijn ?

o Jezus zoet, die hebt volstreden
vol moed Uw zwaren strij d,
hoe is ons hart in smart van 't hedenn
zijn moed zoo spoedig kwijt ?

o Jezus zoet, die hebt vergeven
al' mensehenhoon en smaad,
hoe mort ons hart in 't korte leven
zoo lang om mensehenkwaad P

ST ERR EN NACHT.
roan zoldering van glans-doorweven duister,
in wij de koepeling van klaren nacht,
daar h an gen sterren, als een gouden vracht
aan lichte keetnem onnaspeurlijk ruischt er
de melodie der sferen. Hit den kluister
van zwij gen brak 't Heelal. Een Godsgedaeht'
van heerlij kheid, tot Zij n geworden, lacht
door 't g rensloos Al in sehemergouden luister.
Dit is het denken Gods, volschoon en klaar
tot werk'lij kh eid geworden, 't wonder diep,
volmaakt en g oddelij k, dat Schoonheid heet.
En met de glorie van den Kosmos weet
ik den mij n innigst wezen, of daar riep
een Godheid mij tot Schoonheid wonderbaar.

LEVENSWET.
Dit staat op 's aardrij ks aangezicht geschreven
in vurig onuitwischbaar vlammenschrift,
dat daar geen Neil ooit wordt om niet gegeven :
al' lust baart eigen pij n, al' eind'ge drift,
die 't hart een wijl bekoorde, draagt het leven
van komend leed reeds in zich. Hij, die schift
al' vreugde en smart, heeft trouw hen saamgeweven.,
in elk geluk een merle van feed gegrift.
Maar ook, daar is Been leed, dat in zij n wezen
niet reeds van laatre vreugd de kiemen draagt.
Geen smartebrand, waaruit niet is gerezen
schoon Neil. Geen nacht die niet tot morgen daagt.
O, dat mij n ziel de pij n dan dragen mag
ter wil' van 't Neil van vreugde's zonnelach !

B U ITEN LA N D.
De Jong- Turken,

verbitterd over den gang van zaken en begeerig om hun door den ongelukkigen krijg geschokt aanzien weer
to herstellen, hebben onder leiding van den dapperen Enver-bei,
den begaafden schoonzoon van den Sultan, nog kans gezien om
even voor het sluiten van den reeds beklonken vrede een paleisrevolutie tot stand to brengen. Kiamil en Nazim pasj a, door de
revolutie „verrast" hebben geen noemenswaarden tegenstand kunnen
bieden ; de laatste is door een „on gel uk" omgekom en en een j ongturksch ministerie onder leiding van den energieken Mahmoed
Sjef ket pasja nam de leiding der taken in handers; de zwakke
Sultan zelf gaf onniddellijk toe. De nieuwe regeering begon met
groote woorden. Zij zou den smaad van den vernederenden vrede
niet dulden; zij zou de sultansgraven van Adrianopel benevens de
eiIanden aan de Aziatisehe kust onder geen voorwaarde afstaan ;
zij zou nieuwe legerseharen nit Klein-Azie laten overkomen en de
Tsjataldsja-linie onneembaar makers; zij zou redden wat er nog to
redden viol; zij zou den oorlog hernieuwen en onder nieuwe aanvoerders de uitg eputte Bulgaren terugjagen naar hunne grenzen.
En de oorlog werd werkelijk hernieuwd, om Adrianopel, om Skoetan, om Janina; de Balkanstaten zeif braken de onderhandelingen
to London af, waarbij de turksche gezanten een verwonderd gezicht
zetten. Toen begon het oorlogsspel en chat der diplomatic van voren
af, en het is nog aan den gang. De kanonnen spreken weer
voor. Adrianopel en Skoetari, die het nog wel eenigen tijd schijnen
to kunnen houden; de Bulgaren van de eene zijde, de Grieken van
de andere laten de Tsjataldja-linie ongemoeid maar richten zich
tegen de Dardanellen daarachter en bedreigen het stork bezette
Gallipoli; ondanks alie pralende overwinningsberichten in de stork
gecensureerde turksche pers en turkschgezinde buitenlandsche
organen, ondanks alle berichten over tienduizenden versche turkache rnanschappen, ondanks de fantastisehe sneltochten van den
turkschen kruiser „lamidie" in de Egeische, Roode en Middellandsche zee, n. blijft het or voor Turkije veeg uitzien. Er is goon
R
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geld, er is geen vertrouwen, er is geen hoop en zelfs de stoutmoedige Enver-bei zag zijn groote aanvalsplannen door een deerlijke
nederlaag mislukken, den dood van Nazim gewroken door nieuwe
oneenigheden in het gedesorganiseerde turksche leger. Het oogenblik schijnt nabij, waarop de Balkanstaten hunne bedreiging, dat
zij nu niet meer met Adrianopel en de eilanden tevreden zullen
zijn, zullen kunnen waar makers. Ook de Jong-Turken doers weer
moeite om de onderhandelingen to heropenen en laten nog maar
zwakjes hooren, dat zij tot het „uiterste" zullen volhouden. Ook zij
zullen moeten bukken.
Maar er is al weer tijd gewonnen door den „coup de theatre'',
die min of weer op afgesproken werk schijnt to gelijken. Wisten
Kiamil en Nazim werkelijk niet wat er gaande was? Het is haast
niet to gelooven. De comedie is dan mooi uitgevoerd maar het einde
wordt er niet minder tragisch om. Hakki pasja, die to Londen
weer aan het werk is, zal het wel niet verder brengen dan zijn
voorgangers. Maar er is tijd gewonnen, al lijden de arme bewoners
der belegerde steden en der geplunderde landstreken, die van Constantinopel en de troepen in de linien onnoembare rampen. Er is
tijd gewonnen en de Turken hopen nog altijd op verdeeldheid onder
de mogendheden en onder de Balkanstaten. Elementen voor die
verdeeldheid zijn er nog steeds: Bulgarije en Roemenie haspelen
over Silistria; Grieken, Serviers, Montenegrijnen en Bulgaren zien
elkander wel eens onvriendelij k aan ; Rusland en Oostenrij k staan
nog altijd tot de tanden gewapend elkander to bewaken. Maar
ondanks alle ophitsing, ondanks alle ballons, die worden opgelaten
van turksche of turkschgezinde zijde, komt er toch niets van
werkelijken onderlingen strijd : de mogendheden weten elke
dreigende botsing nog to vermijden en het blijft ten slotte bij
papieren onvriendelijkheden. Hoe lang nog? Het noodlot van Turkije
schijnt onafwendbaar en het zal, ondanks alle kapriolen, ondanks
alle bochten, waarin de lenige Turk zich wringt, dat noodlot over
zich moeten laten komen.
Aileen in Mexico gebeurt verder nog jets, dat de moeite waard
is om besproken to worden. De energieke Porfirio Diaz, die er de
rust zoo lang wilt to handhaven, heeft in zijn neef, generaal Felix Diaz,
een wreker gevonden. De overweldiger Madero, in zijn eigen hoofdstad aangetast, heeft zijn familieregeering niet lang kunnen voeren
en heeft, toen de Vereenigde Staten der Unie niet tusschenbeiden
kwamen, de vlag moeten strij ken voor de zegevierende revolutie,
epidemische ziekte in het voormalige Spaansch-Amerika, waar do
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vreemdeling altijd verdacht moet zijn op ronddwalende kogels
maar verder kan denken: loud om oud ijzer.
Date denken de Wilde engelsehe stemrechtvrouwen niet. Zij
hegaan allerlei kattekwaad en erger en maken zich hoe lauger
hoe sneer vijanden onder de rustige burgerij, die wel eens gauw
genoeg kan krijgen van dat spelletje. Nog zijn er vele gentlemen
in Engeland, die in die verwilderde en dweepzieke schepsels
vrouwen" zien en telkens, als het er op aankomt om ze voorheeldig to straffen, haai' miry of weer vrouwelijk uiterlijk ontzien
willen hebben. Als de misdadigsters niet willen eten, zou men ze
met succes en vrede den hongerdood kunnen laten sterven; als ze
to veel lijden onder dwangarbeid, zou men ze kunnen deporteeren
naar een of ander vriendelijk oord in de tropen. Maar geen
mededoogen met dergelijke Wilde anarchisten ,,van de daad"!
Ook de diepe eerbied van Etigelsehen voor alle wezens, die, zij
bet bij ongeluk, met een vrouwelijk lichaam geboren zijn, heeft
ten slotte zijn grenzen, zoo good als de spreekwoordelijke engelsche
hraafheid en onbaatzuchtigheid. In ieder geval, het vrouwenstemrecht is er nog lang niet, daar zoo min als hier of in Duitschland, waar onder de stemreehtvrouwen nog waarlijk het suifragettendom verontschuldiging, zoo niet heimelijke goedkeuring vindt,
ja, als men durfde, navolging zou vinden bij sommige ongeveer
gelijkgestemde malloten, Wien het ,,moderne vrouwenleven" naar
bet hoofd gestegen is. Vrouwen zijn over bet algerneen liefelijke,
zelfopofferende menschen maar in sommige gevallen, met name als
zij aan politiek gaan doen, worden zij dol van dweperigheid. Daarop
dient gelet to worden, ook bij ons; bet engelsehe voorbeeld is
buitengemeen leerzaam voor hen, die in het vrouwenstemrecht eeri
onsehuldig, ja zelfs een aan to prijzen middel zien tot verbetering
der rnaatschappij.

LE ESTA FE L.

Dr. H. F. Helmolt. Wereld-Geschiedenis. Onder leiding
van prof. Dr. H. Kern, in het Nederlandsch bewerkt
door G. Fuldauer met medewerking van verschillende
vakgeleerden. Met een historischen atlas en talrijke
illustraties. Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij „Vivat",
1908.
Er is wel eens geklaagd, dat het Nederlandsche publiek
weinig boeken koopt. Toch schijnt die kooplust nog wel mee to
vallen ; althans een leek in den boekhandel zou allicht vreezen,
dat eene vertaling der Weltgeschichte, die onder leiding van Helmolt door verschillende Duitsche geleerden is samengesteld,
weinig kans op een behoorlijk debiet zou hebben. Kringen, die
belangstellen in de stof welke in dit werk wordt behandeld, zullen
immers — zoo zou men geneigd zijn to veronderstellen -- wel in
staat zijn en er de voorkeur aan geven het to lezen in het Duitsch.
Doch blij kbaar is die onderstelling niet j uist ; anders zou eene
uitgevers-maatschappij zulk een betrekkelijk kostbare uitgave, die,
als zij voltooid is, acht zware deelen zal omvatten, stellig niet
ondernemen. Dat zij dit wel doet, mag dus waarschijnlijk beschouwd
worden als een verblijdend teeken, dat de belangstelling in zulk
een arbeid vrij wat grooter is dan menigeen zou hebben verwacht.
Zooeven werd van eene vertaling gesproken ; flat is niet
geheel joist, want zooals het titelblad ook aankondigt, is llet eene
bewerking. Toch schijnt het mij toe, dat het overwegend een
arbeid van vertaling is, die dan aan den beer Fuldauer zal to
danken zijn. Evenwel heb ik bij lange na niet alle alieveringen,
die tot heden zijn verschenen, met het oorspronkelijke vergeleken
en mij bepaald tot proefnemingen bier en daar ; hiervan dus heb
ik den indruk gekregen, dat of en toe een verbeterende of aanvulIende noot is geplaatst, sores vrij wat verandering is aangebracht
door weglatingen en wijzigingen van den tekst, zooals in het
hoofdstuk Indonesia (deel II p. 435 vig.), een enkel hoofdstuk
inderdaad is bewerkt en herzien of elders weer in een hoofdstuk
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een aantal bladzijden zijn ingelascht ter wille van de geschiedenis
der Nederlanders, maar dat Loch verreweg het meest lonter de
vertaler aan het woord is. Hoe het eigenlijk staat met de medewerking van verschillende vakgeleerden, had wel eenige nadere
mededeeling verdiend. In deel I wordt bij het hoofdstuk over de
voorgesehiedenis der menschheid Dr. A. J. C. Snijders met name
als de bewerker vermeld; elders, bij hoofdstuk VI van hetzelfde
deel, dat de geschiedkundige beteekenis van den Stillen Oceaan
behandelt, wordt ons wel verzekerd dat het bewerkt is naar de
iaatste gegevens maar wie lien arbeid heeft verricht, blijft verzwegen. her en daar kunnen wij vermoeden, al wordt ook dit
niet gezegd. dat de verbeterende pen van den geleerde, die op
bet titelblad van het werk als de leider genoemd wordt, werkzaarn is geweest. Met name vermeld versehijnt mr. I. A. Levy
ook als medewerker. echter op eenigszins zonderlinge wijze. In
bet oorspronkeiijke boek dccl I, heeft Prof. Dr. J. Kohler een
hoofdstuk gewijd nan de G-rondbegrippen der ontwikkelingsgesehiedenis van het menschdoni en zich vermeten hierin het een
en antler op to meiken over het natuurrecht. Mr. Levy nu heeft
hieraau een nota toegevoegd. waaruit -- natuurlijk, zou men bijna
zeggen - felle verontwaardiging spieekt. Zij begint aldus:
,,Hetgeen, p ier, van het natuurreclit beweerd en aan zijn invloed
toegeschi'everi wordt, is waardeloos, ala herustend op volmaakt
valsehe voorstellingen. omhangen met den mantel eener onjuiste,
voor historisch zich uitgevende. heschouwingswijs". En dan gnat
bet er op los. van dik lout zaagt men planken. Nu is het Loch
een zouderlinge manier van doer - ik hedoel, van de zijde dec
redactie van bet werk om den Jezer eerst een aantal besehon
win gen voor to zetten en vervolgens door een ander te laten
beweren dat er niets van deugt! Evenmin gelukkig is op eene
andere plants eene invoeging aangebracbt. Dc vertaling van
Haebler's hoofdstuk over Amerika is gevorderd tot de verkiezing

van Washington als eersten president der Vereenigde Staten, als
de gang van het verhani plotseling wordt afgebroken door dezen
zin: ,,Voordat we nu met de gesehiedenis der Vereenigde Staten
voortgaan, moeten we even een blik slaan in bet werk, dat de
Nederlanders in ,,het verre Westen' hebben verricht en waarvan
de resuitaten nog over zijn in de Nederlandsehe West-Indisehe
koloniën'. Er volgt nu eene invoegiug van blz. 448-463 onder
den titel : De Nederlanders in West-India, en dan wordt de draad
weer opgevat met de zinsnede: ,,We kunnen nu met de gesehie-
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denis van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika voortgaan".
Dat is nu Loch wet een erg onbeholpen wijze van does, die bedenkelijk veel herinnert aan een eerste scriptie van een onhandig
student.
Doch enkele dergelijke vergrijpen tegen de eischen eener
goede compositie doen aan de waarde van het werk niet veel
afbreuk, zoomin als sommige zinswendingenn en woorden, die wat
sterk naar het Duitseli rieken, of zelfs een ongelukkige vertaling
die mij een paar maal getroffen heeft in Helmolt's inleidend hoofdstuk („Vor diesen Untugenden, die beide der. Deutsehen Gri ndlichkeit ihr Dasein verdanken” words aldus vertaald : „Voor deze
feiten, die beide aan de Dtiitsche zwaarmoedigheid hun ontstaan
danken" ; „Die gewissenhaft anerzogene Selbstgenugsamkeit " is
Loch waarlij k niet hetze l fde als: ,,De aangeboren nauwgezette
zelfgenoegzaamheid; en eveneens wordt een verkeerde voorstelling
gewekt, als op blz. 16 „ihre Be ;rundung durch Leopold von
Ranke" wordt vertaald door: „hare gronding door Leopold von
Ranke" 1). Het is wel jammer, dat dit inleidend hoofdstuk van
Helmolt niet herzien is, want het is het minst leesbare van het
gansehe werk. Met een hinderlijk vertoon van geleerdheid en
belezenheid stort hij over den ongelukkigen lezer een ganschen
voorraad van namen en citalen nit, terwijl hij ,j uist zoo eenvoudig
en helder mogelijk had moeten zijn; immers het was er hier om
to doers, de opvatting van het begrip wereldgeschiedenis, die aan
het gansche werk ten grondslag ligt, en de hieruit voortvloeiende
indeeling van de stof nit een to zetten. Ontdoet men het betoog
van alle franje, dan blijft er over: 1° Wereld geschiedenis is de
ontwikkeling van de geschiedenis der menschheid in haar geheel.
2° Het inzicht in den samenhang der wereldgeschiedenis kan dus
alleen uit het wordingsproees aller volkeren verkregen worden.
3° Eene wereldgeschiedenis, die voor wetenschappelijk wil doorgaan, moet neutraal blij ven. 40 De indeeling der wereldgeschiedenis moet gesehieden naar geographisch gerangschikte volkenkringen. Het werk behandelt , dan ook, na een paar inieidende
hoofdstukken, achtereenvolgens : Amerika, Oost-Azie en Oceanic,
den Indischen Oceaan, West-Azie, Afrika, de landen om de Middellandsche zee, Oost-Europa, Oostzee, Midden- en Noord-Europa,
West-Europa, den Atlantischen Oceaan.
1) De ijver van den vertaler oversehrijdt de grenzen, als hij ook de
titels van Duitsehe tijdschrifteu, waarnaar verwezen wordt, in het Neder]andseh vertaalt
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Vroeger heb ik al eens betoogd 1), hoe volstrekt onhistorisch
deze opvattingen en indeeling zijn; hoe bier gespeeld wordt met
het woord wereldgeschiedenis, dat voor de historici een technische
beteekenis heeft, veel minder omvattend dan de etymologische,
evenals b.v, het woord natuurkunde; hoe door de toegepaste indeeling
het historisch verband der feiten verscheurd en de geschiedenis op
den kop gezet wordt ; hoe het beginsel der gelij kwaardigheid van
feiten en volken geheel in strijd is met den aard der historische
wetensehappen en hoe 's heeren Helmolt's medewerkers dit beginsel
ook terstond over boord hebben geworpen, zoodra zij in de hun
toegedeelde hoofdstukken tot de behandeling der feiten zijn gekomen ;
ik zal dit alles bier niet herhalen. Het werk is dientengevolge geen
vleesch en geen viseli. Missehien dat het daarom juist voor
geographer een bizondere bekoring kan hebben, voor historici is
het, in zijn gebeel beschouwd, geheel onaannemelijk, en aankomenden
beoefenaars der geschiedenis zou ik het niet alleen niet aanbevelen
maar hepaald ontraden ; en natuurlijk geldt dit evenzeer voor de
Nederlandsche bewerking als voor het Duitsche origineel.
Doch met dit ongunstig oordeel over bet boek als geheel is
er geenszins alle waarde aan ontzegd. Indien men den heer Helmolt
met zij ne ondoordachte hespiegelingen ter zijde mat, afziet van
diens pretensie om eene Weltgeschichte to geven en het werk
beschouwt als eene verzameling van meer of minder uitgebreide
geographische, ethnologische en historische studies, in een zekere
geographische orde naast elkaar geplaatst, dan valt er ongetwijfeld
veel in to waardeeren en uit to leeren; Helmolt heeft bekwame
medewerkers weten to winnen, die dikwijls er in geslaagd zijn in
beperkte ruiinte het wezenlijk belangrijke naar voren to brengen.
Goede kaarten en vele illustraties, door den Nederlandschen bewerker
aangevuld met of beeldingen van Nederlandsche prenten, zijn aan het
werk toegevoegd, evenals registers op ieder deel. Zoo muge het dan
in zijn Nederlandsch gewaad velerlei leering geven in ruimen kring.
TH. BUSSEMABER.

Jac. C. Meyerink Jr. Sombere Schijningen. Het boek van
den Ondergang. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf.
Dit is een treurige gesehiedenis, gelijk de titel en de ondertitel
reeds doen vermoeden en ook de viguetten op voor- en achterzijde

1) Over de waardeering der feiten in gesehiedvorsohing en gesehiedschrij ving 1905).
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van den omslag : een vrouw, fangs het strand der zee den duinrand
volgend en met de hand uit Naar oogen het felle schijnsel van den
vuurtoren werend ; op den achterkant : het hoofd dier vrouw zichtbaar
nit de golven, beschenen door dezelfde felle stralen. Hetty is de
ongelukkige, die ondergaat. Eerlijk gezegd, begrijpen wij de beweegredenen voor die wanphoopsdaad niet. Zij is getrouwd met Wim
van Lienden, een to Scheveningen wonend Haagsch bankier, een
vrijzinnig man, die als student zich vervreemd heeft van zijn vriend
Frank van Berchem, omdat deze zeer „rood" was geworden. Hetty
is een zenuwaehtig schepseltje, gevoelig voor indrukken ; de vuurtorenschijningen beangstigen en verontrusten Naar. Hoewel Wim
van haar houdt -- en zij van hem ---- is hun huwelijk in haar oog
een treurige vergissing, orndat zij versehillende levensbeschouwingen
zijn toegedaan : zij dwepend met ultra-moderne denkbeelden, hij
vat koel en bezonnen, op eigen voordeel bed.acht. Die tegenstelling
in hun naturen verscherpt zich als Frank, door Hetty's zusje op
„Hetty-Cottage" gebracht, daar zijn theorieen aan de dames ontwikkelt: niet alle hell zal komen van een democratisehen staat,
maar nit een samenleving, waarin het gebrek verdwenen is, zal een
weer ideeele gemeensehap opbloeien; veel valt to verwachten van
de ontwikkeling der arbeidende klasse. Als geheel kan de rnenschenmaatschappij thans niet gelukkig zijn, want de welvaart der bemiddelden is voor een groot deel „ten k.oste der arbeiders gevestigd " . In
de nieuwe broedersehap zullen de menschen elkaar vinden als
elkanders gclijken. Dan zullen geen zorgen voor de dagelijksche
behoeften meer drukken ; ontspanning, ontwikkeling en schoonheid
zullen ieders deel zijn (blz. 125). Ook zullen dan heel weinig
huwelijken meer ongelukkig zijn (126) Men ziet: dat de socialiseering der voortbrengings-middelen tot alle dinger nut is, is het
evangelic van den jongen man, die uit Leiden naar Amsterdam
„het brandpunt van het socialisme" gegaan is, daar zijn studie
verwaarloosd heeft, propagandist in „de beweging'' is geworden,
daarna de S. D. A. P. den rug toegekeerd heeft en nu redacteur
is aan een vrijzinnig-democratisch dagblad in den Haag. De dames
luisteren met open monden en harten ! Inmiddels zint Wim op een
liberale kamer eandidatuur voor een der Haagsche districten. Om
den steun der radicalen to winnen, maakt hij Frank, met wien hij
zich verzoend heeft, wijs dat hij ook wel zoowat roode neigingen
heeft. Maar als Wim d.an voor de radicale kiezers optreedt met
een voorzichtige redevoering, wordt hij in het debat zoo geprikkeld,
dat hij zijn schepen verbrandt en vierkant weigert als radicaal to
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boek to staan. Hetty is verpletterd : Wim heeft zich in zijn ware
gedaante vertoond: sluwe berekening, bedrog in de politiek, gesjaeher
om stemmen. — Het schijnt haar (en den schrijver) volkomen to
ontgaan dat Wim, hij moge dan eerst zijn ware gevoelens verborgen
hebben, in het debat geheel open kaart heeft gespeeld, al wist hij
dat hij daardoor vallen zou. Hij valt dan ook. De radicalen hebben
tegenover hem gesteld Frank, die, na Wims candidatuur gesteund
to hebben, de tegen-candidatuur aanneemt in het belang van zijn
partij en het yolk. Frank wordt gekozen, Wim is woedend, Hetty
ligt in ijl-koortsen. Als zij beter is, werpt zij zich op een avondwandeling fangs het strand in Frank's armen, maar hij wijst haar
of : „dat mag nooit, Hetty, dat nooit". Nog dienzelfden nacht
zoekt Hetty den dood in de golven, na haar lief jongetje vaarwel
to hebben gekust. Frank krijgt als nacht-redacteur het telefonisch
bericht van den zelfmoord en valt flauw. Ook hij zou wel in den
flood rust willen zoeken, maar ,,de menschheid en Naar weedom"
roepen hem tot den arbeid. Rideau.
Ons wacht nog een tweede roman, waarin de hoofdpersoon en
eenige der bij-figurers dezelfde zullen zijn. Wij wachten.
H. S.
Anna de Savornin Lohman. Zedelijkheids-apostelen.
Amsterdam. L. J. Veen, uitgever.
De rechtzinnige Haagsche aristocratic is een bende ellendige,
verachtelijke schepselen. De jonge manners na „een onnoembaar
jongelui-levee, van zich aan alle geoorloofde en ongeoorloofde vermaken beide to buiten gaan", veranderen tijdig in steunpilaren der
maatschappij, teekenen op alle liefdadigheidslijsten voor christelijke
doeleinden, afficheereri zich als berouwhebhenden over het pad der
zonde en worden daaromtrent met den vinger aangewezen als voorbeelden van Gods genadige leiding. De jonge meisjes -- zelfs
onder deze is er nauwelijks eene rechtvaardige — flirten, brengen
haar dagen in ijdelheid door, lachen wat om de schijnvroomheid
der ouderen, wier huichelarij zij geheel doorzien, hebben palsies
voor knappe getrouwde ooms of storten zich in een rein-levenbeweging, waarin zij Naar reinheid verliezen. Oudere freules wijden
zich aan opheffing van „het gevallene", dock alleen om over de
ongelukkigen to bazen, ze to vernederen en liefst om van Naar allerlei
bijzonderheden over den val to vernemen. Onder gehuwde heeren
en dames uit dezen kring is huwelij kstrouw een yang en zinledig
begrip. Worden zij ouder, zij trachten hun invloed to vergrooten
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door geknoei en gekonkel, door allerlei handelingen die even verachtelijk zijn als de drijfveeren, waardoor zij verricht worden. Dat
dit alles onder het mom van dierbare christel ijkheid gebeurt, maakt
het nog stootender dan het zonder dat reeds zijn zou ... .
Wij wisten dit alles reeds uit de laatste, hieraan voorafgaande
boeken van deze schrijfster; vroeger hebben wij reeds het onze
daarover gezegd en wij kunnen dus nu volstaan met to zeggen dat
in dit opzicht „Zedelijkheidsapostelen" geen nieuws brengt. Slechts
Louden wij bier nog kunnen opmerken dat als „getuigenissen", die
„bewijzen" dat ook naar anderer oordeel in deze kringen geknoeid
wordt, wellicht steviger feiten moeten worden bijgebracht dan de
twee in het voorwoord door de schrijfster aangehaalde : eene beschouwing van Prof. Kernkamp over de hoogleeraars-benoeming
van Jhr. Mr. B. de Savornin Lohman en de rol, door Jhr. Mr. A. F.
daarin gespeeld; en: een beschouwing van „De Beukelaar" over
de candidatuur van Mr. }E. Mackay to Ommen ; — ook al ontleent
de schrijfster beide beschouwingen aan „De Telegraaf '.
Anna Lohman eindigt haar voorwoord met ons to herinneren
dat zij in doze kringen is opgegroeid ; had zij bet voorbeeld van
vole barer bloedverwanten gevolgd, zij zou daar nu — zegt zij --in eere en aanzien zijn. Maar die kringen vervullen haar „met walg
en afschuw"; hen, die daartoe behooren, veracht zij one hun schijnheiligheid en hun knoeien en dat zal zij blijven does en daartegen
blij ven getuigen.
Waarvan note.
Wij blij ven betreuren dat zij haar onmiskenbaar schrijfsterstalent doet ondergaan in doze matelooze uitingen van blinders haat.
11.8.
Voorts zijn door de redactie ter as ko'ndiging ontvangen
de navolgende boekwerken :
Overpeinzingen van een chineesch mysticue. Bew. door G. M. van
de Wissel-Herderschee. Id.
F. v. Eeden. De Broederveete. Tweede druk. Amsterdam. W. VersInys, 1912.
Guido Gezelle's dichtwerken dee) XI en XlI. Amsterdam. L. J. Veen.
C. S. Adama van Scheltema. Zwervereverzen. Derde druk. Rotterdam. W. L. en J. Brusae, 1912.
Tooneelbibliotheek, onder leiding van L. Simons:
Anna van Gogh—Kaulb'ch. Fortuna. Comedie in vier bedrijven.
J. A. Simons--Meer. Sint–Elisabeth. Tooneelspel in drie bedrijven.
Tweede druk.
Willem Schurmann. Het dubbele levee. Tooneelspel in vier bedrijven.
Willem Schurmann. Speculanten. Kluchtig spelletje van de bears, een
bedrij f.
Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam (1912).
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I.
Betje werd wakker door een ongewoon, hol gestommel.
Ineens lag zij klaar-wakker, met open oogen, en zag hoe
de hotelknecht buiten de blinders open wierp. Achter de
flodderige vitrage, voor het linksche venster, zag ze den
man in zij n blauwe boezeroenmouwen aan de pennen
morrelen, waarmede hij de luiken vastzette tegen den muur.
Betje lag heel stil ; ze voelde Naar hoofd eensklaps
als een v uurbal op het kussen, en Naar adem ging kleintjes,
dat de deken op Naar borst maar amper bewoog. Zoo'n
vent, hoe durfde hij , , . pruttelde 't in haar. 't Was onfatsoenlijk, gewoonweg onhebbelijk. Als dat pier in Reveldingen de manier was van je to wekken .. .
Maar de man was klaar gelukkig ; op zijn klompeii
hoorde ze hem wegklossen over 't plaatsje langs het huis
en zi jn stem die jets riep : van of Gijs om de sjees voor den
dominee van Wamerongen denken zou. En opeens was
daar het voile besef in haar van wat deze dag haar brengen zou : de intree van Willem, . , veel drukte, geroezeO. E. XIII 4
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moes en gesjouw, waarbij alles op haar zou ne^rkomen,
jawel, als gewoonlij k weer alles op h aar . , ,
Stil en plat bleef ze liggen, bang dat iemand, die
langs mocht komen, Naar zien zou. 't Was ook onhebbelij k van die vent, en gek dat ze de overgordij nen gisteravond niet gesloten had. Maar ze had op die luiken
vertrouwd. Toch wel lekker zooals de zon al naar binnen
scheen. Tante Maaltje scheen er nog geen weet van to
hebben ; de ziel was ook moe .. , gister die reis, en dan
dat lange wakker liggen door het vreemde bed en de
emotie.. .
Even wendde ze haar oogen naar den als een alkoof
inspringenden hoek der kamer, waar het tweede bed stond ;
ze zag niets van tante Maaltje dan het tipje van Naar neus.
Betje had lust one op to staan. Door de vitrage plaste
de zon warm naar binnen, figuurtjes etsend op de tafel en het
stuk geschilderden vloer bij het raam, recht tegenover Naar
bed. In het hofje er achter wemelde iets kleurigs van geraniums en goudsbloemen. Toen pats stonden Naar
bloote voe^en op het vale kleed je voor 't bed, het armelij k
prulletje van rood en wit flanellen lapjes waar ze gisteren
bij Naar aankomst om geproest had: dat dat zeker een
cadeautje van dat sehapig aannemelingetje aan den wand
was, aan Naar oom den waard, die in zijn trouwpak en met
hoogen hoed een kruidenier-op-z'n-Zondagsch -- aan den
arm van zijn bruid, gin ds boven tante Maaltj es bed ping!
't Vloog maar even door Naar hoofd, want ze had voor
niets nu aandacht dan voor 't gordijnkoord daar bij 't raam,
dat ze bereiken moest zonder dat men haar zag. Ze hoorde
stemmen buiten uit den stal; die moest pier dichtbij zijn,
want je rook de koeienlueht. Toen .. , met een sprong was
ze bij 't venster, zag de geraniums, de goudsbloemen en
het wegschietend Witte rugj e van een kat ; graaiden
Naar vingers op den tast naar 't koord en schoof zij de
cretonne u overgordij nen toe, in koud gekletter van de
hobbelende houten ringers langs den stok.
$e, he, dat was klaar ! Een avontuur ! Verbeel je dat
die vent haar zoo gezien had. Of „gezien", 't was eigenlij k
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mal, want door die vitrag e zag je niks van buiten af. Wacht,
daar werd tante wakker. „Goeie morgen tante. Ja, ik ben
al op, dank zij de Heveldingsche mode van... ,"
„Wat zeg je kind ? Ik hoor niets. Goeie morgen Betje.
Je weet, ik ben 's morgens wat doof, en vooral als ik slecht
geslape n heb schij nt het wel of.... Wil je me even mij n
pantoffels geven ; ze staan onder de kast. En dan nit 't
v aliesj e .... "
„Ja, gunst tante, wacht non effen. 'k Ben nou aan de
pantoffels. 'k Heb zelf nog geen stuk aan me lijf en kan
niet alles tegelijk".
Betje voelde Naar prettige stemming weer sunken tot
niets. Daar begon 't weer: 't gesjouw en gejakker, Betje
dit en Betje dat; de slaap was nog niet je oogen nit of j e
m oest al weer tien handen tegelij k hebben .... Waar zaten
die sloffen nou ; natuurlij k had tante ze weer to ver onder
de least geschoven .. .
Geduldig, op den rand van Naar bed, klein wager
menschje in Naar wijde nachtjapon, die enkel wat lucht
scheen to omhullen, zat juffrouw Varenkamp to wachten.
Dat was dan nu de dag, de mooie, glanzende en Loch ook
droevige dag, de dag waarop ze Wim aan God moest geven,
zooals ze vroeger Anton en Gerrit gegeven had. O, met
vreugde, met vreugde, maar toch ... Nu bleef ze all een,
alleen met Betje, in 't huisje in de Gierstraat. 't Zou er
wel stil zijn .. .
En terwijl zij, in haar pantoffels nu, zich verder kleedde,
na 't wasschen langzaam en omslachtig hear haar opmaakte,
het Witte Naar waar Wim zoo trotsch op was, de gekke
jongen Bets, die Naar 't laatst aan de schoenen hielp
omdat ze zoo slecht meer bukken kon, mocht Naar daaraan
nooit helpers bleef 't in Naar zingen als een blij-droeve
melodie : het denken aan het mooie van vandaag en 't
triestige... Maar 't mooie had toch de overhand; dat
overzong het treurige. Ze had immers niets dan reden tot
dankbaarheid jegens God, die Naar in haar kinderen voorspoedig maakte. Het triestige, dat was het leelijke, dat,
vat was nit den mensch.. .
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Gauw had Betje tante door de donkere gelagkamer
gedrongen het trapj a op naar 't zij vertrekj e, waar voor hen
gedekt stood. Ajakkes, die manners die nu al to dampen
zaten voor de toog, en die vies-wrange bierlucht ; 't drong
tot hier door, waar ze zaten. Gunst, daar had ze warempel
vergeten to bidden v6dr ze de slaapkamer afgingen ; maar
tai to had ook zoo geteut. 't Werd al laat ; de kerk begon
om half Lien en ze moest noodig naar de pastorie om de
gasten to ontvangen en Wim met zijn toga to helpen ... .
En terwijl ze wachtten op het brood, dat nog gebracht
moest worden, en zij met Naar papieren servetje, vanwaar
of een groote koeiekop Naar lodderig aanblikte, langs de
randen van haar grof-steenen bordje wreef, vlogen haar
gedachten jachterig van 't een naar 't andere : het lokaaltje,
daft om kwart voor negen aankwam ; Gerrit, Anna, Anton
en Mien, en wie er meer mochten meekomen, konden dua
om tien voor negen aan de pastorie zijn. En nu was het
al bij half. 't Werd hoog tij d dat ze wegkwam als ze nog
mee naar de kerk Wilde, en daar was tante op gesteld.
't Was afgesproken dat 's middags Anna met Jennegie,
of hoe die meid dan heette, voor alles zorgen zou; maar
's morgens bleef er niemand thuis dan Jennegie alleen,
omdat alles klaar was, had tante en ook Wim gevonden
jawel, morgen brengen ! alles klaar, ze kende dat. Ze had
er genoeg op aangedrongen dat zij dan tenminste 's morgens,
thuis blijven zou; er moest toch water zijn voor de koffie
en thee; 't was tegen de bierkaai praten geweest ; tante
was en bleef er op gesteld dat zij haar de beide keeren
naar de kerk vergezelde. Nu moest Anna maar zien hoe
ze 't 's middags rooide met die boeretrien ; zij trok er haar
handen van af.. ,
Eindelij k was door den hotelhouder het brood en de
kofhe gebracht ; de man had zijn z warte jas al aan voor
de kerk: dezelfde van op het portret, stelde Betje vast, die
op heete kolen zat toen hij een praatje begun over 't mooie
weer en tante daar grif op inging, terwij 1 het lokaaltj e ! ! .. .
Toch had zij een tien minuten later Naar hoed op en
haastte ze zich naar de pastorie. Tante zou nakomen.
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't Was al warm buiten ; een lauw windje veegde wat
stof op langs de groene hagen der boersche tuintjes waar
zij langs kwam. Een paar hummels met eigenwijze, zwartlaken petj es op, een zij en kwastj e op de klep, gaapten
haar na. In de pastorie deed Jennegie Naar open, zei op
Naar vraag, dat dominee boven was op zijn studeerkamer.
Mooi zoo, in 't eerste kwartier dus nog geen manvolk over
de vloer ; ze had dus nog net gelegenheid pier wat orde op
de zaken to stellen. 't Trof vervelend dat die huishoudster
eerst morgen k wam. Eerst in de suite maar kij ken of alles
in orde was. Stoelen van boven waren obk noodig natuurlijk ; daarvoor had Jennegie gisteren weer niet gezorgd;
gaf nu gesleep op Zondag. En dan voor de tafel vanmiddag
was daar alles voor: de schragen, de planken ?
Jennegie, uit de keuken gehaald, lichtte Naar in, toonde
de planken en blauwselblauwe schragen die klaar stonden
in het vaathok. En het stel zou ze er aan denken dat niet
to laat aan to steken a Als ze straks uit de kerk kwamen
moest er water zijn voor de koffie en thee. En de broodjes ;
er waren er toch wel genoeg ? Wie had ze gesmeerd ; de
juffrouw van den meester ? Wat er op; kaas en ham ?
Mooi. En sigaren voor de heeren ? Had de dominee zelf
daar voor gezorgd ? Waar stond de kist ? Nog op dominee's
kamer ? Die dus nog halen straks ; moest beneden zijn
als ze nit de kerk kwamen .. .
Het boersche meisje met het blonde kattestaartje, dat,
als ze 't paars-gezwollen hoofdj e bewoog, stij f als een klokslin ger klepelde langs 't bl auw katoenen ruggetj e, keek de
stadsche dame pal-aandachtig in 't al maar pratend gezicht
onder den schoonen hoed, en knikte een paar maal ja, dat
ze begrepen had.
„Kind, heb je 'n stofdoek ? Ik zag wat stof in de
huiskamer op den schoorsteenmantel. Gauw, want de menschen komen z66...
In het voorvertrek, dat op de dorpsstraat uitzag en
wat donker was door de zwaar-plooiende verschoten gordijnen, die zij met tante Maaltje, een regenigen ochtend,
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nit een kist op zolder thuis had opgediept en geinspecteerd —
't was een oud familiestuk der Varenkamps liet zij vlug
haar stofdoek glij den over 't spiegelend warmer; Coen .. .
hoor, daar had je de klok ; kwart voor negen was pier 't
eerste luien, had Willem gisteren verteld .. .
Werktuigelijk liet zij den stofdoek even rusten en luisterde.
Als een klankvolle stem kwam het aan uit den toren ginds
op het kerkplein en vulde de straat, vulde de kamer, hier waar
ze stond en luisterde. Bim-bam .. , bim-bam ... In Haarlem
luidden de klokken niet; in de Gierstraat bij taste had ze
't nooit gehoord ; maar vroeger thuis in Maasdrecht .. .
toen ze kind was... Bim-bam, bim-bam ... Dat was het
echte Zondagsgeluid van vroeger, zoo plechtig-ernstig, als
een roep, een roep ... Als klein meisj e had ze altij d gedacht
dat het God zelf was, Wiens stem nit den hemel riep, de
menschen maande om op to gaan naar het Huis des gebeds,
zooals vader in zijn Zondagsbede de kerk altijd noemde.
En zoo vreemd voelde zij zich dan, zoo zalig-licht en gelukkig .. .
Bim-bam .. , bim-bam .. .
Opeens wrong een droge snik zich op in Naar keel en
zij drukte Naar voorhoofd tegen 't koude marmer. O God,
en nu... neen, gelukkig was ze niet, nooit meer, al jaren
niet... Te bidden vergat ze vaak, als vanmorgen, en er
was in de Zondagen nooit meer jets van dat klokkengelui
tot nu...
geweest
Bim-bam ... Bim-bam .. .
Betje schreide. Haar hoed was achter op Naar hoofd
gezakt en zij steunde tegen den spiegelrand haar schokkend
gezicht, dat vlekkerig rood werd onder Naar tranen. Alleen
was ze, en niemand hield van haar; wat gaf het dan of ze
oud en leelij k werd .. , dacht ze bitter. Dan, haastig, rommelde ze in Naar zak, trok haar zakdoek to voorschijn en
bette haar oogen. Ze leek wel mal zich zoo aan to stellen
terwijl Anton en Mien en Gerrit en A.ns elk oogenblik pier
konden zijn. Meelij dend-spottende gezichten zou ze hun
niet gunnen ! .. .
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Dien morgen, bij Willems bevestiging, sprak neef Gerrit
over den tekst : „Houd wat gij hebt, opdat niemand u de
kroon roove".
Zij, in de domineesbank, zat naast tante met stijf-saamgeknepen lippen, en 't was als proefde zij op haar tong de
bitterheid die losweekte in Naar opstandig gemoed. Lieten
anderen dan kronen dragen zij had er geen; God gunde
er haar geen, gunde haar niets dan een jeugd van eenzaamheid, een eenzaam oud en leelij k worden v66r Naar tijd .. .
Zij had nit de kerk, van al die mensehen, weg willen
vluchten, en schreien, schreien .. .

In de kamer voor aan de straat, waar je den rook
al gauw kon snijden door al dat gedamp van de ringbroeders, zooals Gerrit gelachen had, diende zij met Anna
en Mientj e de koflie en broodj es. Natuurli j k had zij, Coen
ze thuis kwam nit de kerk, het water van de kook gevonden, en was Jennegie in geen velden of wegen to zien.
Toch, door het haast je rep je om alles in orde to krijgen,
terwijl de kamer voor steeds volle y werd, was ze wat nit
Naar eigen bitter-mokkend zelf gekomen, had ze een prettigen tintel voelen varen in haar bloed. Nu stond ze, voor
't oog enblik met alles klaar, in een hoekj e bij 't raam
zelf een kopje to verschalken, zooals Wim altijd zei, Wim,
die nu werkelijk predikant was en 't zoo stil zou laten in
't huisje in de Gierstraat daar had tante toch gelijk
in, al vond zij maar dat mannen in huffs een boel last
gaven. Had ze niet laatst Willems zeepbakje v of vieze
grijze arch gevonden, Coen hij zoo laat nog voor zijn proponents had zitten werken en 't aschbakje beneden in de
huiskamer stond .. .
„En jufFrouw, bok van de familie, als ik zoo vrij mag
zljn....
Gunst ! daar schrok ze nu toch heusch van! opeens
zoo'n stem vlak bij je als je wat wegsoesde in je eentj e.
Haastig zette ze haar kopje neer, zag den vrager aan en
stameMe iets van: „Hoe bedoelt meneer ?"
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't Was een klein, vierkant geschouderd mannetje met
een breed-rood, glimmend gezicht en glad geschoren kin
en wangen. Hij droeg een zwarte jas met breed zwart
veterband omzoomd en een lagers boord vol kreukels. Op
haar verwarde vraag lachte goedig-sperrend een mond
open met een rij groote gelige tanden.
„Hoe bedoelt u; wel da's anders nog al duidelijk zou
ik denken ! Ik vroeg, of u bok familie van mijn nieuwen
collega is; maar da's waar ook : ik mag me eerst wel
voorstellen : ik ben Bootsma, van Kleiweg, uw dienaar ja..."
Hij maakte een wat houterige buiging, die Betje de
lippen opeen deed klemmen ; Coen stak hij zijn sigaar in
den mond, trok haar dan, als zich bedenkend, haastig
terug, nam Naar van de rechter in de linker hand en stak
Coen Betje met kleine, als aarzelende armstootjes, zijn korte
vingers toe, die zij even drukte.
„Pf, 't is pier warm; we moesten straks maar wat het
dorp inloopen."
Hij trok aan zijn boord en diepte een grooten zakdoek
op uit den achterzak van zijn pandjas, begroef er zijn
glimmend gelaat in, als een kreeft die zijn kop in de
sneeuw steekt... proestte Betje inwendig.
„Wie spreekt er daar van 'n loopje ! 'n Patent idee,
vindt u bok niet juffrouw ?" trad een jong predikantje op
Betje toe. Het was een schraal, wager mannetje met wat
sluik-blond Naar om een kcal-rozig kruintj e, glad als een
billardbal. Op zijn spichtig neusje hield zich een lorgnetje
in evenwicht, dat met een kettinkj e achter 't oor was
bevestigd. En wat 'n ooren; 't leken wel reclamevraagteekens nit de krant ! spotte Betje.
Zonder Naar antwoord of to wachten, zich heffend op
zijn teenen en met de han den achterwaarts de panden van
zijn jas opwippend, kraaide hij nog eens met zijn hooge
stemmetje, dat wie er me e ging het dorp in den vinger
moest opsteken.
„Ik ben je man collega," meldde Ds. Bootsma, van
Kleiweg, zich aan. „Ten minste als mijn betere helft. , ,"
Betje zag van nit Naar hoekj e het kleine vrouwtj e
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knikken. „Als altij d bereid je to volgen Boot !" schertste
de consulent, die zoo juist was binnen gekomeu en van
Anna nu een kopje kofe overnam. Betje volgde Anna in
al Naar bewegingen. Ze hield niet van Gerrits's vrouw, vond
haar waft en ondegelij k ! Ook Gerrit had ze altij d veel to
oppervlakkig gevonden voor 't ambt dat hij bekleedde, al
moest ze erkennen dat hij vanmorgen wel ernstig gesproken had.
Maar wie kwam er nu als vrouw van den bevestiger
gelijk Anna in zoo'n lichte japon en met een hoed waarvan
ze vierkant geschrokken was toen ze hem vanmorgen nit
het omnibusje had zien opduiken .. .
„Gaat u bok mee juffrouw ?" vroeg het predikantje
met de kale kruin. „Kom, doe u 't maar; er zijn meer
dames van de partij".
Bits keek ze hem aan, zag hem kleuren. Wat verbeeldde
die man zich dan ook.
„Ik dank u dominee ; ik heb geen tij d ; 'k moet kofe
schenken. Kijk, ze wenken me al. Pardon juffrouw, mag
ik even langs..."
In den anderen b oek van de kamer fluisterde Anna
haar in: „Heeft-i je gevraagd ?"
„Wie, wat ? Wat meen je :a" vroeg Betje verbouwereerd.
„Wel: dominee Elshout; dat kleintje. Booze tongen
vertellen dat hij bij iedere intree een meisje vraagt; hij
heeft het zoo eenzaam, zegt hij, op zijn pastorie, en zoo
weinig gelegenheid om met vrouwen . , , de stumper... en
non dacht ik ... Gunst, ben je nu boos ? ... "
,,'k Vind zulke grappen op een intree ongepast", zei
Betje ij zig. Ze had eensklaps zielsmedelij den met dien man...
II.
In de door de felle zon gestoofde consistorie, die
lag als in stilte van afwachting, hadden, voor het deurtje
dat toegang gaf naar de kerk, de ouderlingen en diakenen
hem even de hand gedrukt ; en Matthij ssen, de bakker, die
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met het schippersbaardje, had zijn trouw-blauwe kinderoogen
den oogenblikje vast op hem gericht gehouden en met die
oogen het nog beter gezegd, dat wat hij in de handdrukken
der anderen toch ook gevoeld had! God zegen' je doomnee.. .
Nu opende zich voor hem de smalle deur en 't gezang
der gemeente vlaagde eensklaps vol op hem toe en over
hem keen, als een zeg ening. Langzaam, over 't smal plankier,
tusschen rijen van stoelen door, die Kier zelfs in 't pad
stonden, ging hij op naar den preekstoel, en daar, halverwegen het trapje beklommen, liet hij 't donker worden
voor zij n blik, om in dat donker voor een oogenblik al
't aardsche to vergeten en alleen to zijn met zijn getrouwen
God, die het tot hiertoe gemaakt had... Vader, volbreng
in mijne zwakheid Uw kracht, Amen, zoo bad hij, terwijl
zich 't gezang der gemeente als met nog inniger Godsvertrouwen verhief op de zwellende tonen van het machtig
orgel, om bij den slotregel van 't eerste couplet to verfluisteren, als na-verfluisterend de bede die hij zelf gebeden
had dat oogenblikje van stilheid.
En nu, terwij 1 de gemeente nit voile borst inzette het
tweede couplet, had hij zijn baret gehangen aan den knop
achter zich en zat hij op 't smalle bankje en zag neer op
de zingende gemeente, zijn gemeente nu. Ja, 't was vol, nog
voller dan vanmorgen ; geen plaatsje scheen hem onbezet.
Hoe zou dat zijn over vij f, zes maanden, vij f, zes jaren
misschien ? Stil, weg met zulke gedachten op een dag als
deze ; als hij trouw was over de kudde die God heden gaf
in zijn hand, dan zou die kudde ook trouw blijven den
goeden herder, Wiens helper hij mocht zijn...
En terwijl de gemeente zong de zoo bekende, dierbre
regels van zijn lievelingspsalm, en zijn vingers even wat
verschikten aan de aanteekenbladen van zijn preek toch
wat zenuwachtig, moest hij bemerken, haastig zijn hand nu
terug trekkend binnen de wij de vleugelmouwen van zij n
toga liet hij zijn oogen, bescheiden, door 't kerkruim
waren, dat in koelen schemer lag en slechts door een der
aan den Zuid-westkant alle toegeschoven gordijnen een
rtraal van de zon doorliet, die, over de bank der Kerk-
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voogden peen, over die oude vrouwtjes heen met hun
Witte mutsjes, en, kijk, juist peen over moedertjes zilver
Naar in de domineesbank .. , op een der wapenschild€n
schampte van het geslacht van Heemsbergen, de kleuren die
gisteren nog zoo vaal en stofg geleken hadden verlevendigend tot een warm rood, een sappig groen ... A.an de
spits van het zwaard, het zwaar.d van Thomas van Heemsbergen, die me e had verwonnen bij Waterloo, naar de Baron
had verteld, bleef de zonnestraal hangen als een vonkel
goud...
Maar hij trok zijn gedachten of van deze wereldsche
dingen ; hij schaamde zich dat op het oogenblik van zijn
intree zijn denken zoo kon afdwalen. En terwijl de gemeente nu de laatste regels aanhief, zochten zijn oogen
als hulpzoekend den tekst, die bovenaan stond op zijn
aanteekenbladen, en opeens was al het andere weer weg,
het kerkgebouw, de menschen, de zonnestraal en het wapenschild... was er niets om hem peen dan de heilige sfeer
van zijn tekstwoord .. .
De gemeente zweeg, en in de plotseling nu stiller geworden kerk tong het orgel na in een teer epiludium van
fijne fluittonen. Toen stond hij op en breidde zegenend
zijn handen uit over de gebogene hoofden der schare .. .
In de domineesbank, tusschen Betje en Anton, zat zij
in hunkrende luistering. Haar handjes, in de zwartgaren
handsehoenen, lagen stil in Naar schoot, gevouwen boven
't rood-fluweelen kerkboek met de gouden sloten : een
erfenisstuk van hair overgrootmoeder. Haar hoofd, onder
't siinpel-strooien kapotj e, hield ze wat schuin, nu eens
rechts, dan, na een tijdje, weer links, want de zonnestraal
die door den trier van dat gordij n juist op b aar plaats
viel hinderde haar, en ook de zijen keelbanden van Naar
hoed, die to breed waxen (zou ze, zoodra ze in Haarlem
terug was, bij Wegerif laten veranderen .. , waren even,
wereldsch, Naar gedachten uitgeglipt onder 't lezen van
den voorzanger). Nu zat ze vol aandacht, ademloos; de
keelbanden voeide ze niet meer en de zonnestraal moest
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Naar al precies in de oogen steken om haar 't hoofd to
doen bewegen. Daar op den preekstoel stond haar jongen,
Naar derde nu, dien ze zoo op zijn intree zag staan. En
als 't zonde geweest was, dan mocht God de zonde haar
vergeven, maar onder 't zinger had ze niet anders gekund
dan naar hem kijken, met zijn mooie blonde baard, zijn
blare ke voorhoofd en zijn oogen
als kind al had hij
zulke doordrin geode oogen gehad die zoo ernstig voor
zich heen blikten. En ze had moeten denken aan dat
voorval uit zijn jeugd: hij was toen een kind van vij f j aar
geweest en zij spraken er over, Naar beste man en zij, wat
Willem als hij groot was worden moest; Coen was de
deur opengegaan en Wim was binnengekomen torsend een
grooten bi j bel in zijn armen. „Een vingerwij zing des
Heeren" had Naar man het genoemd, en ja, dat was het
gebleken ; Hij had hun wenschen en gebeden ook voor
dit kind verhoord, en met Hanna zou ze op dezen morgen
willen jubelen: „Mijn hart springt op van vreugde in den
Heer" , , . Maar stil nu, stil, nu m oest ze luisteren. Wat
sprak hij duidelij k, met zoo'n heldere stem...
Hare gedachten zonken neer, als vogels die na wat heen
en weer fladderen, zich zetten in de plechtige, gewij de ruste
van Pen bosch. De kerk en de menschen, het gestommel of
en toe van een stoel, een bankje in 't to voile ruim, de hand
van nicht Betje die haar, onder haar kerkboek door, haar
$aconnetje reiken wou ze bemerkte van dat alles niets
weer... er was voor Naar alleen nog het blonde gezicht
daar in den hooge, en zijn God-gewijde stem, die de
woorden des levens sprak .. .
„Zoo de Beer het huis niet bou wt, tevergeefs bouwen
deszeifs bouwlieden daaraan ; zoo de Heer de stad niet
bewaart, tevergeefs waakt de wachter .. .
„Mij ne gemeente, het is voor u en voor mij heden eeu
gewichtige dag. Voor u, nu er in een vacature van maanden is voorzien en gij weer een eigen herder, een eigen
leeraar in uw midden moogt begroeten ; voor mij, omdat ik
door Gods goedheid heb mogen bereiken de vervulling
van de liefste wenschen mijner jeugd. Gemeente ! ik zie
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voor mij, hoofd voor hoofd, als steenen mij door Chrisins toevertrouwd, en het is mij heden, of God mij den
troffel van zij n Woord in de hand geeft en mij toevoegt :
Maak u op en bouw ! .. .
„Wat zal ik bouwen? Zal ik Gods Woord en de mij
toevertrouwde plaats onder u misbruiken om een stad to
bouwen to mijner eer, en dan met den trots van Koning
Ahasverus neer to blikken op mijn werk met den hoogmoedigen uitroep : Ziehier het Babel dat ik gebouwd heb !
„O gemeente, dat gevaar bestaat wij alien, root en
klein, jong en oud, bouwen tempels ons zelf ter eer, dagelij ks, en vergeten die ernstige waarschuwing van den
psalmist, dat zoo de Neer het huis niet bouwt, tevergeefs
-de bouwlieden bouwen."
De prediker wischte zich even het voorhoofd en dronk
een teug water. In de kerk, waar de als ademloos ingehouden stilte drukkend hing, met geen ander geluid dan
de fi j ne fluitk weel tj es van een vogel in de linde waarvan
men de groene blaren achter een der kerkvensters zag
stil hing, boven de bank van het kasteel, de gouden vonkel in het wapenschild van den Waterlooheld Thomas van
Heemsbergen in de kerk ontstrakte zich de stilte tot
een ontspanning; de roerlooze hoofden der vrouwen en
meisjes in het ruim werden plots in een wiegel bewogen,
kuchjes schoten los, flaconnetjes werden haastig in 't wit
van zakdoekjes gedompeld ; een vage gear van zweet en
eau-de-cologne waarde om.
Ook Betje had haastig, want Willem sprak alwe^r,
gaf een gezang op -- Naar flacon naar tante Varenkamp
toegeschoven, het gedrukt in de garen handschoentjes
onder 't al opengeslagen kerkboek.
„Mooi he, tante " , fluisterde zij. „En wat spreekt-i
duidelijk, vindt u niet ?"
Juffrouw Varenkamp knikte. Op haar oud, Loch nog
ongerimpeld gezichtj e, dat grappig omlij st werd door de to
breede keelbanden, zonde een glans van geluk. Haar
de oogen van den jongen predikant
grij s-blauwe oogen
verdroomden in een zalige afgeginds op den kansel
U
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trokkenheid voor zich heen, en in haar hoofd zongen de
diepe stemm en van het orgel, dat preludeerde voor den
tusschenzang, een eere zij God in den Hooge .. .
De preek was geeindigd, en de bij een intree gebruikelijke toespraken hadden even beroering gebracht in 't
vlakke der stille hoofden. Halzen waren gerekt, oogen gekeerd
in de richting der toegesprokenen. Achter in 't gebouw, bij
het stovenhok, waar het opgepakt stond met van buitenaf
gekomen boeren, hadden stoelen geschuurd over den rauwsteenen vloer, waren pier en daar zelfs lij ven op de stoelen
verschenen. De jonge dominee was ontroerd ; zijn stem, die
tot nu toe vast en fielder had geklonken, beefde licht, en
hij moest of en toe als een heeschheid verslikken, nu hij
dankte, dankte in de eerste plaats den peer van het dorp,
die met de andere kerkeraadsleden hem dit beroep had
waardig gekeurd. Hij was jong, hij voelde wat hij to kort
kwam aan kennis, aan ervaring vooral. „Help mij daarom,
steun mij, bid ik u..."
Ook de andere kerkelijke en plaatselijke autoriteiten
sprak hij toe, den consulent, den bevestiger, zijn broeder...
„Houd wat gij hebt, opdat niemand u de kroon roove".
Met dien tekst had zijn broeder hem ingeleid in de gemeente.
Ja, vast to houden hoopte hij, hoog to dragen hoopte hij
de kroon des levens, opdat alien hare heerlij kheid zien
zouden en er naar grijpen met begeerige handers.
Toen de jonge dominee zich keerde tot zijn moeder
en haar dankte, dankte voor wat zij in Naar leven van
toewijding en opoffering voor hem had gedaai, hakkelde
hij in zijn woorden, en een paar maal moest hij zenuwachtig
naar het glas grijpeu. Maar fielder en vast klonk zijn stem
Coen hij ten slotte het woord richtte tot zijn nieuwe
gemeente. Hij beval zich aan in hare belangstelling. Als
herder en leeraar kwam hij, ja, maar veelmeer nog als
vriend, als broeder in Christus. Mocht er dan een broederlij kzuster]ijke band bestaan tusschen de gemeente en hem, door
geen kleine partijtwisten verstoord. De pastorie stond ten
alien tij de voor hen open; mochten zoo ook hunne huizen,
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bovenal hunne harten openstaan voor hem. „Steun mij in
mij ne z wakheden en vertrouw mij, en ik zal trachten uw
vertrouwen niet to besehamen ..."
Nu was alles afgeloopen, en ten tweeden male dien
dag schuifelde de menigte de kerk nit. Betje had tante
dadelij k stevig onder den arm gegrepen en Naar gewaarschu.wd voor het op- en afstappen van de planken. Neef
Anton, een paar passen vooruit, maakte ruim baan. Betje
voelde zich opeens van een zenuwachtig e gej aagdheid doorprikkeld. Gauw, gauw naar huis, voor de gasten er kwamen,
zien of Anna alles wel in orde had. Waarom was ze zeif
maar niet thuis gebleven inplaats van Anna, die altijd alles
in de war stuurde. „Kom tante, kom, steun u maar op me;
hobbelige keien in zoo'n dorp. He ? wat zegt u ? Ja, ja,
heel mooi was 't, maar kom u non Loch; u doet net of ze
in de pastorie niet op ons wachten ..."
„Mawr kind, Anna is er toch ; 't is alles toch vooruit
geregeld...
„Jawel, Anna, Anna, u weet hoe Anna is! Als die
in de keuken staat bij 't eten lig t er een boek op de
rechtbank naast !" smaalde Betje, snibbig van jachterige
onrust.
Over 't schaduwrijk kerkpleintje, waar tegen de diepvolle, goud-blauwe lucht de zware linden hun groene bladmassa's tilden en groepjes boeren, zich omwalmend met
den rook hunner pijpjes, na to praten stonden, waren zij
schielijk rechts de zonnige dorpsstraat ingegaan. De zomerwind omspoeide hen met zoelige koeltjes; Betje, haar gelaat
moe-oud en rood-vlekkerig van de hitte, drong tante ongeduldig vooruit.
„Kij k, daar heb je 't rij twig van 't kasteel... De baron
zal ook nog wel even komen met zij n dames, denk ik.
Vervelend. Je bent met een intree veel leuker o.nder elkaar.
He, die hitte ! ..."
Kleine boerejongens klipklepperden aan op hun krijtwitte klompjes, zagen de beide vrouwen na met vinnigdrieste oogjes. Een oud boerinnetje, haar gezicht als een
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brain verdroogd appeltje in de witte mots, knikte hun
mummelend toe.
„Aardig Loch, dat iedereen je groet op zoo'n dorp. Kom
daar'reis in een stad om," waardeerde jufFrouw Varenkamp.
„Pff kind, ik kan niet weer."
„Lastig ook dat de pastorie zoo ver van de kerk is...
en zoo'n kaal steenen huffs. Nee, dan hebben Gerrit en An
het in Waterdij k gezelliger. ...''
,,Als-i nu maar gauw trouwt ... " zuchtte de juifrouw.
„Nou ... is best kans van nooit... of met 'n boeretrien", voorspelde somber nicht Betje. „Een jonge dominee
moet getrouwd naar zijn pastorie gaan, anders is 't niks
gedaan , .. "
Haar tante zuchtte nog eens, terwij 1 ze nu de stoep
opgingen van het huis.
„Gut, de zij kamer is vol menschen en daar moet straks
gedekt worden ! !" agiteerde zich Betje. „Je zal zien dat
Anna voor geen steek gezorgd heb ! ... "
En jawel, in de keuken zag ze 't dadelij k. Anna,
Gerrits vrouw, zat half van de rechtbank gegleden met een
boek, en dat in haar goeie japon zonder boezel of jets. De
boeremeid Jennegie, de mouwen opgestroopt, stond aan 't
petroleumstel to morrelen.
„Hoe staat het pier ?" viel Betje binnen.
„Guest, zij n jullie nu al terug ?" zette Anna groote
oogen op, haar boek van Runa naast zich neerleggend.
„Een mooie preek gehad ?"
„Nu al, nu al! Hoor je dan niet dat het huis vol
menschen is ?"
„Nee, niets gehoord. Jij Jennegie ?"
De meid keerde zich om, zette de dik-roode armen
in de zij .
„Welnien ik juffer; 'k zag wel vat mansvolk straks
in de gang, d'n deumnie van Kleiweg was d'r bie, moar
'k decht ... "
„En hoe staat het met de koffie en de thee voor
binnen. De menschen kunnen niet zoo lang op 'n droogje
zitten".
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„In een ommezien klaar hoor, als 't stel maar aanwil.
Kom Jennegie, maak wat voort meid."
Anna greep weer naar „Stemmen", terwijl Betje in de
kast keek, Naar de soep ston d en de rij stetaart voor 't
maal van straks ; then 't bovenstuk oplichtte van 't petroleumstel.
„Maar... , maar dat stel is leeg !" riep ze.
,,Leg ?" vroeg Anna, van 't aanrecht springende.
„Leeg, flnaal leeg ! !" jammerde Betje. „Kijk me die
pit 'es . "
„Er was straks Loch nog in", moist Jennegie.
„Nu, dan maar gauw opnieuw vullen," beval de
Waterdijksche domineesvrouw gewichtig. „Dan is 't in
een wip ... "
Betje stond even beduusd, met open mond midden in
de keuken. Onder haar breedranden Zondagschen zomerhoed, beladen met een vracht hel-roode rozen en giftiggroen blad, vlekte haar gezicht nog purperder dan anders.
Dan kneep ze haar lippen stijf opeen, en zonder een woord
to zeggen snelde ze de keuken nit, roffelde de trap op,
viel 't kabinetje binnen naast Wims studeerkamer, plukte
haastig Naar manteltje open, haar vingers struikelend over
de knoopen, zette Naar hoed of en opende Naar reisnzandje.
Een Lang huisboudboezel schudde ze nit, frommelde ze dan
h aastig weer sane en . Nee, ben eden maar aan doen ; moest
eens iemand tegenkomen in de gang; verbeeld-je dat ze
den baron tegen 't lij f liep ! .. .
Beneden vond ze Anna en Jennegie zoeken naar de
petroleum. Ze zond Anna de keuken uit en drong Jennegie
weg voor de kast .. .
...,,En juifrouw Varenkamp ... dat is voor u een
grrr000te dag, een gewichtige dag ... "
Ds. Kloek, van vlasheuvel, breede, zware man in een
to nauwe gekleede jas, die op de knoopen dreigde stuk to
springen, plaatste zich vierkant voor haar, bleef na het
laatste uitgegalmde woord haar strak aanzien, zijn roodnatte lippen boven 't geelgrijs puntbaardje tot een o gerond.
O. E. XIII 4
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Juffrouw Varenkamp knikte. „ Ja dominee, zeg u dat
wel, . , een heel gewichtige dag. Willem was mijn laatste
jongen... zijn broers zijn al vroeger...."
„Zoo-zoo, zoo-zoo, zijn uw andere zonen ook in het
ambt. Zoo'n echt predikanten-geslaacht this, zoo'n predikanten-ra sss ..."
Tegelij k met het woord stiet hij zijn arm naar voren,
als deed hij een schermuitval. Juffrouw Varenkamp week
onwillekeurig een stapje achteruit.
In een anderen hoek van de kamer, bij 't raam, schertste
Gerrit, de Waterdij ksche dominee, de be vestiger van dien
morgen, met een jong meisje, een aardige blondine in een
zwart-wit gestreept mantelpak, een eenvoudig zwart hoedje
op de guitige krullen.
„En gaat u dan iedere vij f jaar nog geregeld naar
Utrecht terug voor de lustrumfeesten ?..."
„Ja, dat houd ik aan ; dat houdt me jong; dan ben ik
weer student voor een paar dagen..."
„Papa wil nooit naar de reiinistenfeesten ; we zitten
her begraven, wil u chat wel gelooven?" pruilde het meiske.
„O kom juffrouw", gebaarde hij afwerend met zijn
breede handen. „U pier opgesloten, to-ta; u zult her gauw
genoeg vandaan vliegen..."
„Hoe dat ?" vroeg zij naief; Coen, begrijpend, schudde
zij beslist het hoofd.
„O neen ... en als ik trouw, dan trouw ik immers
Loch met een dominee. Ik zou geen anderen man willen
hebben, al woonde hij duizendmaal in een stad..."
Willem Varenkamp was de kamer binnen gekomen.
Hij zag wat bleek in zijn zwarte gekleede jas, die strak
sloot om zij n rij zig e gestalte ; zijnn blauwe oogen ors der 't
hooge voorhoofd overzagen rustig de vele bezoekers. Juffrouw
Varenkamp, in het hoekje opzij van de canape, kuste Naar
zoon en murmelde haar „God zegen je". Hij nam haar
hoofdje tusschen zijn beide handen, zag Naar lachend aan
van boven zijn blonden baard.
„Dank je moedertj e ! Da's je laatste lastpost kwij t he?
Zeg, weet je nog hoe ik als kleine jongen met dien bij bel
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kwam aansjouwen 7 Toen was mijn toekomst beslist, niet..."
„Ik dacht er juist nog over in de kerk" knikte ze.
„Foei moeder, doet u ook al aan die moderne mode
mee van de kerk to gebruiken om over alles to denken
behalve aan de preek !" kwam plagend de Waterdijksche
Eerwaarde, Wien het blondje ontsnapt was. „Net als Anna.
A.ls die wat heeft, waar ze niet dadelijk weg mee weet, dan
is het: „Man, ik zal er morgen in de kerk nog wel eens
over denken !"
Men lachte.
„Wat vertel jij van Anna ?" kwam zijn vrouw er
tusschen. „Maak je me weer zwart?"
„Zwart, zwart, je heb zelf de podding zwart laten
worden en daarom ben je door Betsy de keuken uitgezet.
Biecht eens op !" plaagde Naar lange gem aal.
...,,Kerel, wat vind ik het aardig dat jij er ook de
reis voor over hebt gehad, machtig aardig poor", klopte
de jonge dominee, die zijn intree had gedaau, een med.eBorgerlid op den schouder, die als paranimf bij zijn voorstel mee door Utrechts straten had gereden in de koets met
phiimgekopte paarden.
Maar de deur ging open en mevrouw van Heemsbergen
trad binnen, gevolgd door hare dochter en Naar man, die
druk met zijn vingers door zijn lan gen baard kamde.
Gesprekken staakten ; er werd voorgesteld. rlet freuletje
achter Naar moesjesvoile knikte vriendelijk links en rechts
naar de ringbroeders, die zij ken de nit de vacaturebeurten
en die hun sigaren vermoffelden in vensterbankhoekjes en
op de schoteltjes van hun kopjes.
,,Het is een gelukkige dag voor de gemeente, dominee!"
zeide laid de baron, als in een toespraak tot de heele kamer,
en zijn lange vingers vatteden den baard, dien zij uit elkaar
geplozen hadden, in den greep samen .. .
Op het bleekveldje achter de pastorie, aan den ingang
van den door een lange vacature wat verwilderden twin -al liet nu ook de baron er dagelij ks door twee man in
werken
hadden zij zich geschaard voor „derde man."
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Het was den jongeren in de kamer to benauwd geworden, waar na het vertrek van de kasteelbewoners door
Gerrits en Antons vrouw nu ook haastig moest worden
gedekt en het voorstel van het kaalhoofdig predikantje
nit de buurt was dankbaar aanvaard.
Men vormde een wij den kring, zich bij tweeen voor
elkaar plaatsend. Twee overblij venden liepen elkaar na,
tot de vluchtende zich voor een dubbeltal in den kring
posteerde, waarna dan de achterste wegschoot.
Het werd zeer onstuimig. net jonge goed van de
buurtpastorieen : de spichtige meisjes uelpman uit Meerwijk
in haar saraan-gele jurken, het bevallig blondientje, de
dikke Willy Drevers uit Haltenermolen met zwiepende
rokken stoven zij en gilden als ze niet spoedig een honk
vonden. Het domineetje die het plan geopperd had werkte
met zijn korte beentj es als een kl apperend win dmolentj e ;
de Eerwaarde nit Waterdijk daarentegen stakebeende het
grasveld over in twee, drie sprongen, waarbij zijn jaspanden
uitfladderden als de zwarte vlerken van een verschrikten
vogel.
Betje, van Naar huishoudschort ontdaan, kwam met
verhit gelaat nit de keuken den tuin in. 't Was wat moois
dat waren nou d ominees ! 't Was goed dat zd6 hun kerkeraden hen niet zagen. Kijk dat gekje van wien Anna sprak
zich eens aanstellen. Zag er niet naar uit of hij treurde
om een stille pastorie ! .. .
Maar een vermoeidb eid slapte al in de ledematen ;
't was to warm. Ook kwam Willem met zijn TJtrechtschen
vriend rustig pratende den twin ingewandeld. Er was een
sfeer van ernst, van wij ding om hem dezen dag; men voelde
het en staakte het spel.
„He, hoe curieus ! Nog een roos in deze wildernis^
Mag ik hem voor u plukken juifrouw ?"
Van achter de lorgnet-glazen zagen Naar zijn oogen
vragen d aan .
Betje bloosde. „0 ja, heel graag," antwoordde ze
verlegen-stug.
,,Het is een pracht," overhandigde hij haar de bloein
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met een buiging, die haar even op zijn kale hoofdje
deed zien.
„Vindt u goed om eens even den thin in to wandelen ?
U is zoo vol goede zorgen voor ons geweest vanmiddag
dat... eeh ... "
„Dat ik zoo'n wandelingetje met jou wel als belooning
verdiend heb, wil je zegg en ... " dacht Betj e schamper.
Toch vond ze het aardig van hem dat hij het voorstelde.
„Nu, hoe denkt u er over?" drong hij aan.
„Maar we gaan dadelij k eten ... " wierp Betj e tegen,
toch blij dat zij tenminste niet to dekken hoefde.
„Och kom, dat duurt nog wel een kwartiertje. Heusch,
op mijn verantwoording ... " overreedde hij. „Weet u, van
zoo'n grooten kring als vandaag, zoo'n spelletje, daar geniet ik van. Pat maakt jong, of liever.. , dat houcit
jong... Het is bij mij zoo eenzaam op de pastorie ; 'k ben
ongetrou wd zooals u misschien weet ... En u... is u ...
Langzaarn voerde hij haar den tuin in.

III.
„En ik zeg maar : eten is ook een aangename bezigheid" .. , betuigde met smakkende knikj es Kleiwegs zielehe'der, door een streek van zijn servet een paar rijstekorrels van zijn breed- gladde kin verwijderend.
Dank zij Betjes zorg waren soep en rijstetaart en wat
er meer werd opgediend door roodwangig Jennegie dan
ook uitstekend gebleken ; door het uitstel was de eetlust
geprikkeld, en men hoorde een tij dlang niet anders dan
't gekletter van lepels en vorken, 't geslurp van den een
of anderen wat boerschen collega die haast had. Maar
spoedig brokkelde de stemming losser, schoten er grappen
nit den kring en werd er getoast. In de „kinderkamer",
zooals Gerrit den uitersten hoek van de tafel had gedoopt,
zaten tusschen het nu zich luidruchtig ontplooiend Borgerlid, de safraan-gele Helpmannetjes hinnekend to lachen.
De student hield deze kippetjes wat fijntjes voor den mal.
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„Is het waar, meneer .. , loopen in Utrecht de studen^
ten tegenwoordig met gekleurde petten, net als in Duitschland ?"
„Ja zeker juifrouw, en niet alleen met gekleurde petten, ook met gekleurde mouwen. Hebt u dat nog niet in
de couranten gelezen ? Och kom ! De faculteit der geneeskunde heeft een groene mouw, die der rechten een gele,.
die der letteren een roode en der theologie een blauwe ;
net als de Amsterdamsche weesj ongens. Mag ik nog een
stukj e rij stetaart ?"
„Nee .lie, niet geven, niet geven hoor ! .. , hij houdt
ons voor den mal," pruilde Dora Helpman, haar vingers
krampend aan den schotel, dien haar zuster wilde doorgeven. Van achter de flikkerende lorgnetglazen trachtten
4lida's porceleinig-fletse oogen den student doordringend
aan to zien.
„Is het heusch waar ?"
„0 juifrouw, hoe kunt u aan mijn woorden twijfelen."
„Op uw woord van eer
„Eer is teer, juifrouw Helpman, toe, geef me nu nog
een stukj e rij stetaart ?"
„Nee", schudde ze coquet. „TT hebt ons bedrogen en
u krij gt geen rij stetaart weer".
Aan het hoofd van de tafel, tusschen zijn moeder en
den consulent, zat Ds. Varenkamp to luisteren n aar wat
deze laatste van de toestanden in de gemeente vertelde.
„Over 't algemeen een prettige gemeente ; het kasteel zeer
belangstellend; onder den kleinen man, de boertJjes en daglooners echt warine vroomheid. Maar onder den winkelstand had je een partij die nngal liberaal was, nog al
liberaal voelde tenminste, want naar buiten uitte 't zich
nog niet; daarvoor was de onwillekeurige dwang die van
't kasteel uitging to groot. Kwamen dan ook wel in de
kerk. Maar bij stemmingen, zooals laatst toen 't ging
om kerkeraad of kiescollege, bleek toch wel... En dan
had je een klein troepje Gereformeerden, oude Ledeboerianen, met 'r eigen lokaaltje, maar zonder voorganger.
Beste menschen, met wie je heel wel uit varen kon gaan,
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als je hun zwakke punten : hun supralapsarisme en de
particuliere genade wat moist to ontzien. Over 't algemeen
een puike gemeente collega, waar maar een ding aan ontbreekt nu de vacature weer bezet is . , , een lieve pastoorsche, ha, ha! Wat u, juifrouw Varenkamp."
De juifrouw knikte. „'k Heb het Willem al zoo dikwijls gezegd dominee, maar dan is het maar: moeder, de
rechte is nog niet gekomen ...
„Nu, wie weet of ze da,n Kier in de buurt niet ergens
schuilt. Onder 't lindelommer van een der vele pastorietuinen, ha, ha! 't Is jammer dat ik zelf geen dochters
heb, maar sommige van mijn collega's des to meer. Nietwaar, broeder Heilsma ?" zette hij zijn stem uit naar een
anderen hoek van de tafel.
„Ja, wat is er ?" klonk het van daar.
Ook het blondientje, dat zoo graag de lustrumfeesten
zou bij wonen, had even, vluchtig, opgezien.
„Dat er zooveel bloeretjes in je thin groeien! ..."
„Ach zoo... ja, ja..." sprak de ander, niet recht
begrijpend.
Betje, die naast hem zat, had in gedachten een dubbel
stuk rij stetaart gen amen, waar Gerrit haar luidruchtig om
plaagde.
En tusschen Mientje en de dikke Willy Drevers zat,
ginds aan den overkant der tafel, Ds. Elshout een geheimzinnig en eenzaam schaakspel to spelen met wat kersepitten,
waarvan hij of en toe, als na een diepzinnige en ondoorgrondelijke berekening, er een verlegde op den rand van
zijn bord.. .
Reeds vobr 't einde van den maalt^j d was de opbraak
begonnen. Het meerendeel der predikanten woonde vrij ver
ui.t de buurt en moest op wag entj es, met fietsen of 't lokaaltj e
voor donker de eigen gemeente weer bereikt hebben. Toen
er een was opg estaan volg den de meesten. 't Werd een
exodus. Ds. Varenkamp, wat bleek, met vermoeide kringen
om de oogen, reikte hander.
„Wij hebben voor vannacht in 't hotel gehuurd",
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vertelde Anna aan Naar schoonmoeder. „We konden Waterdijk onmogelijk weer bereiken".
„Jij nog niet weg, collega ?" vroeg Gerrit, zich een
sigaar opsteken d.
„o dominee, m'n man is zoo'n plakker !" lachte Bootsma's
kleine vrouwtje met een zonnigen oogstreel naar den kant
van Naar man. „A.ls hij het laatste lokaaltje kan nemen
zal hij heusch niet met het voorlaatste gaan...."
„Ha, ha! Ha, ha !" bevestigde goedig lachend Naar
echtgenoot, zich achterover in zijii armstoel werpend en een
draaispelletje met zijn duimen beginnend, dan zijn zakdoek
uithalende, waarmede hij zijn rood-warm baardeloos gezicht
bebette.
„'t Is hier om to stikken menschen, en buiten is het
heerlijk koel. Ik stel voor nog een wandeling naar de
rulne..." sprak Gerrit.
„Kan dat ?" trok de Kleiwegsch e Eerwaarde bedenkelij k
zijn horloge. 't Lokaaltj e gaat ... laat 'es zien ... Collega
Elshout, kan dat flog?"
Ds. Elshout bevestigde haastig. „Een halfuurtje heen,
een halfuurtje terug en een kwartiertje daar zitten. Het
ging ... het ging makkelijk ... 't zou zonde zijn as de
dames nu ze hier zijn de ruine niet zagen ; vindt u ook
niet, juffrouw ?" zich tot Betje wendend. „Hoogst
interessant ; nog nit den Graventij d; Adolf van Gelre of zoo
iemand, niet waar Boot ?"
„Jawel", knikte Bootsma, op zijn duimenspelletje starend.
„Maar je ziet niet veel anders meer dan wat steenklom pen".. .
„Nu dan, voorwaarts marsch, zonder veel talmen !"
commandeerde Gerrit. „We gaan even ]angs 't hotel aan
om voor moeder een doekje to halen. Jij gaat ook mee
Vim, geen malligheid. De avondlucht zal je goed doen na
je drukken dag ".
„ne ja, jongen, morgen ben ik weer weg", pleitte met
zoet mondje juifrouw Varenkamp, die zich kras hield na
al de drukte van den dag en zich heftig verzet had Coen
Willem Naar als een oude vrouw in een stoel op zijn studeer-

NASPEL.

25

kamer had willen plakken voor een dutje. Thuis dutte zij
nooit en ze was nog geen oude vrouw, al schaamde ze zich
niet 'r grijze haar... had ze tegen Ds. Bootsma gelachen.
Het was vanzelf zoo gekomen. Op den landweg liep
Gerrit met Anna vooruit ; vlak daarachter Ds. Bootsma met
zijn vrouw en dochter, en wat opzij, op den berm aan den
slootkant langs den boschrand van 't kasteel, vermijdend
zoo het mulle pad, tante net Wim. Ds. Elshout had op 't
laatste oogenblik zijn hoed niet kunnen vinden in de gang,
en zij en Eva Bootsma waren met hem achtergebleven om
zooals
er naar to zoeken. Toen ze 't verloren schaap
Betj e hem jolig had betiteld ein delij k gevonden hadden, waren de anderen al een eind op weg geweest, en
't verleg en E va'tj e was snel vooru itgeloopen naar haar
ouders. Zoo was 't gekomen, dat zij nu met hem alleen
liep, achteraan. „Wil u soms liever cook wat harder loopen
om de anderen in to hales :'" had hij even geweifeld, dock
zij had gezegd van alsjeblieft niet harder met die warmte,
en haar stern had vreemd gestikt in Naar keel. Wat
had ze toch, ze leek wel mal ; er stak Loch immers niets
in, dat ze met dezen' man pier alleen liep...
Schichtig had ze hem even zijlings aangekeken. Hoe
klein was zijn hoofdj e onder dien hoogen hoed en wat
staken er die blonde Karen van achter grappig nit. 't Was
geen mooie man, al bleek hij dan niet zoo onuitstaanbaar
als zij dien morgen gedacht had...
Bij den smid, aan 't eind van de dorpsstraat, waren zij
rechtsom geslagen den landweg in; liepen nu op het smalle
paadj e lan g s een korenveld, de anderen in paren voor hen
nit, tante en Wim, aan de overzijde van den weg, op een
steenworp afstand. Wim gaf tante een arm; zijn slanke
gestalte in de gekleede jas een weinig tot Naar overgeheld;
zijn blank gezicht met den blonden baard onder de zwarte
fflambard wat ter zijde, als zich even buigend over zijn
moeder been in gedempt gepraat, dat ver$uisterde in den
stillen avond.
En opeens voelde Betj e aan als een sfeer van intimiteit
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tusschen moeder en zoon, die ze vroeger, bij hun samenwonen in de Gierstraat, wel vaak gegist, dock nooit z66
duidelij k, als met een nieuw en plotseling verkregen zintuig,
gevoeld had.
Een scherpe jalouzie vlij mde in haar op en, als een
dadelijke reactie, dat oud en wrang gevoel van groote
eenzaamheid. Hoe lang was 't geleden dat zij zelf zoo
met Naar moeder liep op de buitenwegen van 't kleine
stadje, waar Naar vader ontvanger was. Ze was toen een
meisje van vijftien, zestien jaar, en ze herinnerde zich
altij d duidelij k dien eenen keer, dat vader was Coen al
ziek -- haar moeder Naar zoo zielsbedroefd niee had getrokken naar buiten en verteld dat vader nu wel gauw
zou' sterven. O, hoe innig had zij Coen haar armen om
haar moeder heengeslagen en Naar getroost en woorden
uit de Schrift aangehaald vol heerlijke beloften voor die
weenen en in de benauwdheid zijn. Toen had moeder Naar
over 't hoofd gestreeld en het liefkoozend gefluisterd :
„Mi_j n eigen Betteke, mij n goed, lief kind"... Nooit had
zij die woorden vergeten.
Kort daarop was vader gestorven en een half jaar
later moeder. Zij was Coen door een neef in huis genomen
voor het huishouden, een ouden, ongetrouwden man, die
altij d bromde, haar geen pleziertj e gunde en niet gerust
had vbor zij even prikkelbaar en zuur geworden was als
hij. Toen ze na zijn dood bij tante Varenkamp gekomen
was gaf ze om niets weer; het leven had alle waarde voor
Naar verloren ; ze werd oud en leelij k zonder dat ze er
meer veel op lette, als in 't begin nog wel bij dien neef.
Alleen sours, zooals dezen morgen Coen de klokken luiden,
ook wel een enkele maal als ze een geur rook nit Naar
kinderjaren of op een plekje kwam dat Naar herinnerde
aan iets van vroeber thuis, kon 't Naar wel plotseling zijn
of er jets hards en dons in haar vloeibaar werd en zwol
en zwol tot haar moeizaam hij gende borst het am per
houden kon en het in een kramp van wee-zilt, zoet-wran g
verdriet nit haar oogen spatte en de kleurig-vroohjke
wereld verwaasde achter een web van dof-zilveren treurnis...
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Maar zij verwon het steeds gauw, met bitsen lippenbijt.
Voor sentimenteel-zijn was ze nu to oud .. .
Ook thans drong ze zich dat op, nu ze tante en Wing
daar zag gaan voor Naar uit in intiem gefluister. 't Was
altijd scheiden en scheuren op de wergild
waarom je
dan to binden ? IHij, Ds. Elshout, wou zich wel binden.
Arme stakker .. spotte het in haar, nu ze terugdacht aan
de wie weet hoe dikwijls reeds herhaalde confidenties zijner
eenzaamheid, straks in den twin. Ook met dat, wat in
haar zelve Coen was losgeweekt, die vreemde bewogenheid
wel even Loch, waarin zij alle dingen een oogenblik als
van een doorglansden ether omgeven had gezien, dat wat
Naar aan tafel was blij ven vervullen als jets moois, al
doorproefde ze tegelij k wel het belachelij ke ervan, besolde
ze nu in Naar denken even met dien spot.
Ds. Elshout, opeens, stond stil; zag haar aan. Zijn
bleek-blauwe oogen bestaarden haar van achter de lorgnetglazen als was ze een wonderdier !
Zij lachte die gedachte even nit, doch hij legde ernstig
zij n vin gers op haar manteltj e, trok ze dan haastig terug.
„Tk begrijp u niet", zeide hij. „Wij dominees hebben
de misschien akelige en onbescheiden gewoonte, de menschen
met wie wij in aanraking komen dadelijk in observatie to
nemen; we willen weten wat er in hun zielen omgaat en..."
„Pfu ! er_ bij mij vindt u niet veel moois, wil u zeggen !"
schamperde Betje, terwijl ze weer voortliepen.
„Dat zeg ik niet, want dat weer ik juist niet. Soms
dacht ik dat u .. , u neemt me niet kwalij k dat ik wat vertrouwelij k spreek ? .. , soms dacht ik dat u verdri et hadt .. .
en dan ineens ... "
„Dan lachte ik weer .. ,
spotte Betje.
Even vingen haar oogen, die naar hem heenzagen, bet
blind geblikker van de groote glazen; -- Coen zeide hij:
„Neen, dat bedoelde ik niet; ja, lachen zag ik u ook .. .
ik denk om mij..., misschien vindt u dat die hooge hoed
mij gek staat.. , u zou gelijk hebben: zoo'n klein mannetje
met een hoogen hoed... Waarom moeten wij, dominees,
zelfs met een hoogen hoed op naar een ruIne ? Mij staat

j
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hij als een Gymnasiast, die voor 't eerst groot doet, en uw
neef Gerrit daar met zijn lange beenen en bewegelijke
armen ziet er nee nit als een... als een dierentemmer ... "
Zij lachte vroolij k, vermaakt.
„En wie ziet er dan eigenlijk' nit als een dominee. Ds.
Bootsma ?" vroeg zij levendig. Het was alsof de stroeve
lij nen nit Naar wat bits, vroeg-oud gezicht werden uitgewischt.
Hij zag haar aan met een snelle bewegirng; de blikkerglazen vingeu het landschap. Hij schudde van neen.
„Ds Bootsma lijkt op een oud-sergeant-majoor in
politiek, die van een bruiloft komt en het warm heeft."
Zij proestte het nit, zoodat Willem, in gefluister verloren, even omzag.
„Ik wist niet dat u zoo grappig kon zijn", zeide zij.
„Ik heb het niet als grappigheid bedoeld. Ik heb er
ook nu al weer spijt van, want weet u... er is niemand in
den h eelen omtrek die zoo zeer een C hr is t e n is als mij n
collega Bootsma. Je hebt menschen die, als ze over God
spreken, opeens veranderen ; dan zie je als het ware door
hun uiterlij k heen ; dan begrij p je dat datgene, wat wij in
de Schrift lezen over de verheerlijking op den Berg, God
in al zijn kinderen doen wil als ze naar hem opzien. Wij
kun n en allen op den Berg „van gedaante veranderd worden,"
juifrouw Varen kam p ... "
Zij liepen zwijgend even voort. In 't korenveld rechts
van den weg rettelde een krekel.
Toen vervolgde hij, als voor zich peen:
„En ziet u .. , dit had ik willen zeggen voordat wij
afdwaalden : Coen ik u straks zoo observeerde
u vergeve
nnij de onbescheidenheid Coen . , , dacht ik het eene
oogenblik dat u verdriet hadt en... het oogenblik daarop
keek u zoo... zoo.., hoe zal ik zeggen .. , ik wil geen to
groote woorden gebruiken als ik ze pas voor de b eiligste
Bingen heb aangewen d ; dat zou schennis van 't heilig e zij n,
maar toch .. , ja, er was in uw oogen dat eene oogenblik
jets.., jets v e r h e e r 1 ij k t s, waardoor ... Maar, ach neen,
ik moet mij vergist hebben, het moet wel, want nu zijt u
weer bedroefd ... ik zie het. . "
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Weer stond hij stil ; zag Naar aan; zij sloot even de
oogen, dock opende ze dadel ij k weer, schudde het hoofd.
„Ik dacht aan jets.., van vroeger thuis . Aan jets wat
mijn moeder toen eens tegen mij zeide ..." sprak zij zacht.
„Hoor, is dat Gerrit niet die roept a"
Zij haastten zich, haalden tante en Wim in, zagen
Gerrit wenken.
„Hallo, mensehen ! opgepast her! Willem, let op
moeder. Er ligt bier een plank waar we over moeten, en
dan rechtsaf het eikenlaantje."
Lang en blond, in zij n bloote hoofd, s fond hij aan de
overzij der greppel to wenken, terw jl. Anna, voor de plank
nog, xnidden op het karrepad, de anderen opwachtte : de
Bootsma's eerst, dan Willem met zij n moeder, zij, Betje,
ein delij k, met Karen geleid er. Voorzichtig gin gen ze een voor
een toen de smalle plank over, juffrouw Varenkamp met
aarzelend zoekende stapjes, van achteren door Willem
gesteund en_ door Gerrit opgevangen ; Eva Boots nia met
een gilletj e.
Als ganzen gingen ze nu het slingerend eikenlaantje,
waarvan het bronsgroene, hier en daar aan de spitsen der
takken bloed-roode loof door de laatste zonnestralen guldig
doorschoten werd. Waar liet perspectief van het laantje
zich opende op een heuvelige zandvlakte liep Pen breed pad
langs dennetjes en zilverberken glooiend naar de rulne
omhoog. Tusschen warrig eikengestruik zag en zij de bruinverweerde steenklompen al uitsteken.
Anna en Gerrit steunden nu aan weerszijden moeder,
die toch moeier bleek dan zij gedacht had en in den vallenden avond zich triestig voelde worden door 't naderend
afscheid van Wim. Zachtjes en met vergoelijkende woorden
beklaagde zij zich bij hare kinderen een beetje over Betje,
die zoo vaak humeurig was en zoo weinig met Naar to
leven toonde in de geestelij ke dingen.
Willem had zich over mevrouw Bootsma ontfermd, nu
zijn Kleiwegsche collega -- hoed in de hand en zich telkens het glimmend-rood g ezicht met zij n zakdoek bettered
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ringbroeder Elshout had aangeklampt, hem uiitvroeg
over de laatste classicale vergadering.
Zoo geviel het dat de verlegen Eva Bootsma zwijgend
naast Betje was gaan loopen nu voor Naar geen ander
gezelschap overschoot. Zij waren de achtersten. Het
scheen dat Betje het meisje met opmerkte; al klimmende
staarde zij rood zich ; 't was haar zoo vreemd, zoo duizeldwaas to moede in den vallenden avond, als liep zij plotseling door een land vol geheimzinnige wonderen. Bechts,
waar liet scheen of licht-stammige berkjes, zwart gevlekt,
.als zilverschubbige slangen de voorlij ven omhoog staken,
als ter bescherming van een vreemd mysterie, viel het pad
schielijk glooiend of in een blauw-du.ister diep, waarin de
donker-groen gekraagde sparretjes hun rozig-tiros vellige
•stammebeentjes tastend strekten steeds dieper, dieper, waaghalzend getrokken door 't schemer-mysterie en in lange
rijen verdrinkend in 't holle donker benedn, aan den voet
van den berg. Keek ze dan, van een zalig-beangstenden
huiver lichtjes doorschokt, naar links, dan lagen daar
beneden weien in blauw-gulden mist waarin Witte vlekjes
zwommen en donkere pruiken dobberden van knotwilgen
aan goudene slootjes. En weer dreef zij of naar ver verleden, Loch weer anders na dan straks .. , liep zij aan de
hand haars vaders door die weiden in mistige herfstachtermiddagen ; hij vertelde haar bij belsche verhalen en sprookjes en zij zat thuis bij Naar moeder aan den haard en held
een streng wol op...
Betje ademde diep ; er was een geur van lang geleden
om haar, die Naar schreien sprikkelend in 't hoofd drong,
-en tevens een lichte gelukkigheid .. .
Opeens schel daglicht, na den schemer van het pad,
en veel vroolijke stemmen. In 't wilde, hoog opgeschoten
Bras zat het gezelschap, met luide uitroepen de meisjes
begroetend.
„Zoo achterblijvers, zijn juilie daar !" riep Anna. Dan:
,,O wacht, Gerrit heeft weir vat verzonnen."
Juist teen de beide meisj es het plateau bereikten was
Waterdijk's pastor op een der steenbrokken gesprongen en
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galmde, met een wijd gebaar van zijn Iange armen de
rondom verspreide ruine-klompen als omvamend :
Ik groet u, edel puin, gedenkzuil van 't Verleden.
Dat met uw grijzen steep 't graf onzer vad'ren dekt;
Als 'k u aanschouw in 't licht van 't nuchtre, kille heden,
Dan is 't of schoon vizioen mijn geest vertrekt.
'k Zie ridders, 't blank rapier in moed'ge vuist omknellend,
Op 't oorlogsros ter statige poort uitsnellend...
'k Zie edelvrouwen... die... die...
„Kom malle !" lachte Anna. „Laat die edelvrouwen
maar waar ze zijn." En tot moeder : „Die Gerrit is net
een groot kind; als u eens wist wat een ruoeite 't me
kost to waken dat hij zich in zijn gemeente niet compromitteert..."
„Wees maar blij dat hij jong is, kind," lachte juifrouw
Varenkamp. „'k Ben wel eens bang dat Willem to ernstig .. .
hoe zal ik zegg en .. , de boog kan Loch niet altij d gespannen
blijven ... "
„Wie was 't collega ? Bilderdij k of Vondel ?" meesmuilde Bootsma, behaaglijk met zijn rug tegen een eikestammetje leunend, zijn hoogen hoed naar achter gesehoven
om opnieuw zijn gelaat of to vegen.
„Kom dominee, 't is van hem zelf !" schokscbouderde
Anna, die in 't geheim was van Gerrits letterkundige medewerking aan Christelijke periodieken.
„Een improvisatie man ; doe 't me maar eens na als je
kan," streek Gerrit de hand door zijn blonde kuif.
„Ziet u wel wat 'n kind, moeder !" triomfeerde Anna;
dock er was een innige klank in haar stem.
„'t Wordt het laatste treintje ... " schudde de kleine
mevrouw Bootsma lachend-bedenkelij k het hoofd.
,,Boot... zou je niet 'es kij ken P"...
Bij het omlaag stijgen -- hij had haar de mine laten
zien en zij hadden zich daarbij wat opgehouden ; 't gezelschap was hun al een eind vooruit scheen 't Naar of hij
zijn pas opzettelijk vertraagde. Ben vreemde gejaagdheid
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kittelde Naar bloed ; zij verhaastte Naar stap om de anderen
in to halen. „'t Wordt al zoo donker en er is thuis nog
zoo veel op to ruimen !" lach to zij zenuwachtig ter verontschuldiging naar hem om.
Weer legde hij, als straks, zijn vingers even op Naar
jacquetje.
„En ik had juist zoo gehoopt op nog een mooie wandeling terug... Zie die zon daar eens gioeien tusschen de
boomen... 't Is nu zoo rustig overal..."
Er was in zij n stem iets, dat hair gej aagdheid dad elij k
neerlegde;'t was als vloeide nit de toppen van zijn ringers,
die zij een oog enblik gevoeld had op Naar mantelmo-uw, de
verkalming peen door Naar lichaam. Hare voeten vertraagden
dadelijk naast zijn rustigen stap, en zij liepen de achtersten
— een tijd lang zwijgend in den schemer, aanduisterend
tusschen de her dichte sparren. Rechts in de laagte, achter
de wazige weilanden, sto p d als een koper-roode bol de zon ;
uit de verte klonken de stemmen der anderen : het luidruchtig
praten van Gerrit en Bootsm a's guile lach. Tot, bij een
bocht, het geluid verstierf.
Zou ik 't nu gek vi.nden als hij me vroeg of ik zijn
arm... schoot het even door Naar. Dan dadelijk verernstigden hare gedachten, wijlde zij bij zijn woorden straks
op den weg, toen hij zeide hoe God zich in ieder mensch
verheerrijken Wilde... Er was iets in die woorden geweest
dat Naar aan Naar vader herinnerde. Hoe vreemd, dat zij
nu telkens aan 't verleden denken moest, dat al zoo lang
voorbij was.
God zich verheerlijkend in ieder mensch... Ook in Naar ?
0, peen, nee n, zij was slecht, verbitterd in den loop der
jaren, verbitterd door het leven, dat Naar alle geluk ontnomen had. Of... had zij 't zelf van zich gestooten ; had
zij voor 't geluk dat God Naar gaf in de liefde van tante
en zooveel anders ... zooveel tinders ... moedwillig de oogen
gesloten... Nu verdiende zij immers niet nog gelukkig to
worden.. .
Een snik doorschokte haar ; een tranenwaas be$nerste
haar blik ; een witte berkestam links van het pad voor
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haar uit rekte zich kronkelend tegen het donker, en de
sparrestammetjes verwemelden in een hol-duister niets...
„0 mijn God! !" gierde de angst in Naar op.
Toen was het die arm weer en de zachte vingerdruk
van die hand, en de oogen van straks, die Naar aanzagen.
En opeens was het weg, de angst, en zij glimlachte hem tegen.
„U is bedroefd", sprak hij eenvoudig. „Waarom zegt
u niet wat u hebt; of... ben ik onbescheiden ?..."
En toen zeide Betje wat zij, sinds Naar moeder stierf,
tegenover anderen nooit had uitgesproken ; dat, wat zij in
zich had opgeborgen en grimmig teruggeduwd achter een
hard-stuggen wand van kille liefdeloosheid, waardoor zij
gaandeweg de menschen van zich vervreemd en God verloren had...
Zij liepen nu op den Iandweg in den hier opeens veel
lichter avond. Rood-gouden Harden ping de zon op aan 't
akkermaalshout; boven 't hooge koren, de zoet-rookige
boekwijtvelden parelde de lucht een zilveren ijlheid. Als
een ingehouden adem de stilte was...
Hij had Naar de vraag gedaan, met een paar eenvoudige woorden, en zij had hem, even eenvoudig, en schier
niet verwonderd, met een nauw zichtbaren blos, die haar
gezicht toch verjeugdigde, het antwoord gegeven dat hem
vreugdig doortrild had.
Nu liepen zij arm in arm op 't stille pad. Voor hen
uit, op een afstand, klonken de stemmen der anderen...
„Je zal veel last met me hebben ; 'k ben egoist; 'k zit
altijd vol critiek op anderen; 'k meen altijd mijn eigen nil
een valk to zijn, zooals 't spreekwoord zegt ..
„Dat doen wij allemaal", zag hij lachend Naar aan.
„We bouwen allemaal Babels, groot of klein. Denk maar
aan de preek van vanmorgen. Dan moet God ze weer
of breken en dan ... "
Hij zweeg, als voelde hij dat ze zijne gedachten vervolgde, ook zonder dat hij die uitsprak.
Nadenkend zag zij voor zich heen over de korenvelden,
waarboven de klanken galmden van een verre dorpsklok.
O. E. XIII 4
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„Da's de klok van Geervliet ... inij n dorp .. , ik herken den klank ..." sprak hij stil, staan blijvende en hare
hand vattende. Toen :
„Luister... "
Van nit de verte stegen de toners van een gezang.
Gerrit's hooge tenor en Eva Bootsma's wat schril sopraantje
jubelden nit boven Willern's ernstig-weemoedig basgeluid
en Anna's diep-volle alt.
'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied...
Het wijlen van Elshout en Betje was luisterend
bidden.

DE BETEEKENIS VAN F. K. VON SAVIGNY
VOOR DEN TEGENWOORDIGEN TIJD
DOOR

Mr. R. A. FOCKEMA.

II.
Toen Ihering Savigny in het laatste jaar van diens
professoraat hoorde, vond hij diens voordracht schitterend,
maar hij ontving een kouden, niet een levenwekkenden
indruk. De beste tijd van den leeraar Savigny zal Coen
voorbij zijn geweest. Hij zal niet meer in dezelfde mate als
vroeger het vermogen hebben gehad zich to verplaatsen op
het standpunt van den leerling. Geheel anders getuigen die
vel en, die Savigny in vroegere jaren als leermeester hebben
gekend. Jacob Grimm, een van zijne eerste leerlingen to
Marburg, was vol enthousiasme en verklaarde, dat de zin
voor wetenschap en studie door Savigny, en alleen door
dezen, in hem was gewekt. Hij beschouwde Savigny als
zijn geestelijken vader.
Bethmann Hollweg, die reeds twee jaren bij Hugo en
anderen Romeinsch recht had gestudeerd, kwam eerst door
Savigny tot het begrijpen, voelde hoe op het college van
$avigny gloed en leven aan alles werd ingeblazen.
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De methode van Savigny is zeker niet nieuw geweest.
Een leerling van Cujacius geeft ons reeds een blik op hetzelfde stelsel. De groote Fransche jurist van de 16e eeuw
streefde er naar, om in zij ne leerlingen de denkbeelden en
gezichtspunten to doen groeien, zooals zij bij den leermeester zich hadden ontwikkeld. Had hij dwaalwegen bewandeld, vergissingen begaan, zoo moesten de leerlingen langs
dezelfde wegen worden geleid, waarlangs de leermeester
zich had bewogen, struikelen, waar hij struikelde, voortgaan,.
waar hij voortging. Het ware inzicht moest groeien in
den strij d.
Hetgeen wij weten van Savigny doet ons in dit opzicht
denken aan Cujacius. De vertooning van gevonden waarheid is ook volgens Savigny voor de rechtsstudie verkeerd.
Men moet leeren zoeken en leereu vinden.
De groote Romeinsche juristen zij n voor Savigny de
vormers van de nieuwe krachten, waaraan Duitschland
behoefte heeft. De scheiding van theorie en praktijk heeft
in zij n tij d de twee categorieen van juristen verarmd. Men
moet daarom kennismaken met hen, bij wie die scheiding
nog niet storend heeft ingewerkt, die wel theoretisch inzicht
hebben, dock die zich tegelij k voortdurend bewegen in het
praktische leven. Aan het eenvoudig kennis nemen van
de rechtsregelen, Welke de Romeinsche tijd heeft geproduceerd, zegt Savigny weinig waarde to hechten. Over doze
uitlating is Savigny hevig aangevallen door Ihering (Geist
des rorischen Rechts I). Is de schepping van den kunsten aar niet moor waard, vraagt Iher in g, dan de daad van
het scheppen ? Savigny heeft in de besproken plaats de
zelfstandige beteek enis van de Romeinsche rechtsregelen
allicht eenigermate nit het oog verloren. Hij had echter
de bepaalde bedoeling om den nadruk to leggen op een&
andere zij de van de beteekenis van het Romeinsche recht.
De Pandekten gaven volgens hem de gelegenheid om de
grootste juristen, die de wereld gekend heeft, in hun
werkplaats to bespieden. Het betreden van die werkplaats,
zoude eon leersehool bieden, zoo als die thans nergens was
to vinden. Het zien van de voorgangers in h un werk
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zoude meer waard zijn dan het kennis nemen van hetgeen
zij afleverden. Namelij k voor mannen, die persoonlij k tot
eenzelfden arbeid geroepeii zouden worden. Juist zooals
een schilder meer zou kunnen leeren, zoo hij nog gelegenheid mocht hebben Rembrandt in zijn arbeid gade to slaan
dan thans, nu hij alleen de schilderij en van dien grooten
Meester kan bestudeeren.
Savigny gaf op zijn college geen uiteenzetting van beginselen, zooals hij die heeft uitgesproken in het eerste
deel van zijn systeem. Hij behandelde volgens Bethmann
Holleweg de Pandektenplaatsen en deed de beginselen
ongezocht nit het praktische leven naar voren treden.
Savigny stelde zich tot taak, om door zijn onderwij s mede
to werken tot het verkrijgen van mannen, geschikt om een
leidende rol to vervullen bij de rechtswetenschap en mannen van de praktijk. A.an beide zijden beschikte Duitsch.land over onvoldoende krachten. Ook vooral bij de practici
want zij waren volgens Savigny meest slechts theoretici,
die halverwege waren blij ven staan (Zeitschrift fur geschichtliche Rechtswissenschaft I 14).
Wanneer Savigny in 1810 niet het Pruissische landrecht, maar het Romeinsche recht to Berlijn op den voorgrond stelde, dan was dit niet alleen ter bevordering van
de Duitsche eenheid, maar ook, omdat hij in het Romeinsche recht zag de kracht tot vorming van goede juristen
en omdat hij (gelijk later von Ihering) overtuigd was, dad,
in de eerste plaats bij de studenten, de juridische ontwikkeling moest worden aangekweekt, dat na het verkrijgen van die ontwikkeliug feitenkennis en inzicht in
onbekende rechtsbronnen gemakkelij k zouden zijn to
verwery en.
Savigny is in Duitschland zeer zeker de bezielende
kracht geweest bij een geslacht van uitnemende juristen.
Toch komt het mij voor, dat hij bij het begin van zijn
optreden to Berlijn heeft gehoopt op meer vruchten, dan
waarop hij in later jaren kon roemen. In de inleiding van
zijn systeem, geschreven 25 jaar na de publicatie van zijn ;
„vom Beruf" klinkt een toon van teleurstelling.
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De praktische zin, Welke hij had willen opwekken in
de theoretici, valt niet to roemen. Men is in veel vooruit
gegaan, maar in dit opzicht valt tegenover vorige eeuwen
geen verbetering to bespeuren. Gedeeltelijk is dit verschij n sel toe to schrij ven aan een algemeenen trek van zij n
tijd, meent Savigny. Wanneer we hem wel begrijpen, zoo
achtte hij de menschen in het algemeen iu vroegere periode
weer bescheiden, meer geneigd om als eenvoudig werkman
het bestaande in zich op to nemen, hetwelk dan toch
gestalte nemende in hunne individualiteit, een bijzondere
gedaante kon krijgen.
In den tij d van 1839 schij nt Savigny eene neiging to
zien om vertoon to makers, een verhoogde begeerte om
met wat nieuws voor het voetlicht to treden. Daardoor
werd volgens hem bevorderd het to veel treden in bij zonderheden. Personen, die voelen, dat hun op ruim gebied.
elk scheppend vermogen ontbreekt, gaan zich beperken tot
een eng omgrensd terrein, om toch maar wat nieuws to
kunnen produceeren. (System I bl. XXIII) 1). Met de
practici staat het helaas niet beter. Hij vordert van hen
geen uitgebreide boekenstudie, maar eischt alleen, dat de
zin voor de wetenschap hen in hun dagelij ksche werkzaamheid zal begeleiden. Dan zoude ook van hen een
zekere groei van gezonde rechtswetenschap uitgaan, dan
zoude het streven der theoretici door hen gesteund worden
en op de goede baan worden teruggebracht, waar het
dreigde van den juisten weg of to dwalen. Voor de wetgeving moet van de zijde der mannen van de praktijk
voorarbeid worden verricht, zoodat wetshervorming en
wetstoepassing op natuurlijke wijze in innige vereeniging
konden voortschrij den.
Het schij nt wel, dat Savigny, als man van buiten gewone gaven, zich niet voldoende heeft kunnen rekenschap
geven van de beperkte krachten, waarmee wij over het
1) Het is dus ook de klacht over mikrologie, welke Savigny her
uitspreekt en die later door anderen aan de historische school is verweten
en ook op rekening van Savigny is gebracht.
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algemeen zijn begiftigd. Op later l eeftij d is hem ten aanzi.en daarvan misschien een licht opgegaan. Wanneer hij
klaagt over het gebrekkige van theoretici en practici (1839),
dan combineert hij aan deze klacht een vingerwij zing voor
den rechter, een waarschuwin.g om zich niet to veel to
bewegen in de richting van den „bon juge". De reciter
moet begrij pen, dat hij in het algemeen sleci is heeft toe
to passen en to volgen, dat hem ook daarbij een eervolle
taak is toegewezen. Het is voor den rechter niet weggelegd het recht in zijn geheel en in alle onderdeelen to
doorgronden. 0 verschat hij zij ne krachten en is hij een
man van eenige „Strebsamkeit", dan loopt hij gevaar door
gehoor to geven aan valsche indrukken en dwalingen
kwaad to stichten 1).
De invloed van Savigny op de praktijk is zeker vooral
op den voorgrond getreden na de verschijning van zijn
systeem. Die invloed is niet in alle opzichten gunstig beoordeeld. Men heeft gesproken van een tweede receptie
van het Romeinsche recht, waarbij veel is geintroduceerd,
dat zuiver Romeinsch zoude zijn. Di.t in tegenstelling met
de eerste receptie, die eigenlijk niet was een binnenleiding
van het corpus iuris, dock van de Italiaansche commentaren van Bartolus en Baldus e.a. (l4d e eeuw), van een
Romeinsch recht, zooals het zich naar latere behoefte had
gewijzigd. Voor zoover de klacht gegrond mocht zijn, is
deze zeker grootendeels een in direkt gevol g van het op1) Het toepassen en volgen is naar Savigny niet het hangers aan de
letter van de wet, maar het vasthouden aan hetgeen feitelijk geldend recht
is geworden, o.a. door de wet, zooals die door „Gerichtsgebrauch" is gewijzigd en aangevuld. Savigny heeft dus -- na hem v. Bethmann Hollweg
in zijn opstel over Savigny - de stelling geformuleerd, welke later door
Oskar Bulow (Gesetz and RRichteramt) is uitgewerkt, de stelling, dat wet en
rechter samen de organen zijn, die het recht vormen (Zeitschrift fur gesch.
Rechtswissenschaft III bl. 19 en 20). Wanneer de rechter tot bescheidenheid en trouw aan het bestaande wordt aangemaand, dan wil dit zeggen,
dat niet ieder individueel rechter of college zich geroepen moet voelen,
zelfstandig op to treden, zich tot speciale taak moet etellen vinder van het
recht en niet volger to zijn. De vinding van het nieuwe schijnt bij Savigny
in hoofdzaak de taak to zijn van de hoogere gerechten.
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treden van Savigny, niet een gevolg van het aannemen
van de stellingen, neergelegd in zijn systeem, maar van
het op zijn voorbeeld zelfstandig raadplegen van het corpus
iuris, zonder to beschikken over de ruime geleerdheid,
over de intellectueele kracht en over de visie van den
leermeester. Het is daarom echter niet uitgesloten, dat
ook Savigny in zijn systeetn het nieuwe sours kan hebben
veronachtzaamd. Het druk verkeer met de Romeinen kon
Romeinsche stare dpunten op den voorgrond hebben geplaatst, omdat de andere gezichtspunten minder duidelijk
in het licht traders. Dit kan vooral daar zijn geschied,
waar het nieuwe zich had gehuld in een valsch kleed,
waar de rechtsontwikkeling van latere eeuwen was geintroduceerd als oud Romeinsch recht. Ten aanzien daarvan
wordt dan ook in het bijzonder aau Savigny verweten, dat
hij soms ter zij de heeft gesteld, als dwaling, wat in zich
had een gezonde natuur, doch zich slechts niet vertoonde
in zijn waren aard.
Het schij nt, dat Savigny bij zijn onderwij s weinig is
ingegaan op het tegenwoordige, niet ter sprake heeft gebracht de nieuwe jurisprudentie. Misschien dat de beschikking daarover toen ook minder gemakkelij k was. Het
wordt een verdienste geacht van lateren
vooral van
Windscheid
dat zij 'bij hun onderwij s voortdurend stof
ontleenden aan den nieuwen tij d.
Het wetenschappelijk standpunt van von Savigny doet
gewicht hechten aan het verleden, maar g eeft Loch een
geheel overheerschenden invloed aan de eischen van het
heden. Dit volgt niet alleen indirect uit zijn standpunt,
maar die krachtige eischen van het heden zijn ook met
ronde woorden duidelijk en fielder door Savigny geproclameerd.
Wanneer de aantrekkingskracht van zijn persoon het
Germaansche recht bij de meerderheid mocht hebben op
den achtergrond gedrongen, zoo is ook daarbij gezondigd
tegen het duidelijk standpunt van den leermeester. Zoo
hij in 1814 tegenover Thibaut de codificatie bestrij dt, dan
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is dit mede, omdat hij in het Germaansche recht nog een
rijkdom vermoedt van verborgen schatten, die eerst moeten
worden opgedolven, alvorens men een toestand in het levee
roept, waarin de groei van het nieuw ontdekt'e wordt belemmerd. Men moet (1815) aan het werk. De nationale
verhefng heeft in alle krachten nieuw leven geblazen.
Niet met trompetgeschal en fanfares wordt eene nieuwe
richting ten tooneele gevoerd. Het werk, dat vroegere geslachten hebben ter hand genomen en in den laatsten tijd
wat is verwaarloosd, moet worden hervat. Het innig verband tusschen volksleven en recht moet worden nagespeurd.
Daartoe is noodig een orgaan. Savigny verbindt zich met
den Germanist Eichhorn, om met dezen vereenigd— ieder
op eigen gebied de resultaten van het onderzoek to
publiceeren en het is Savigny, die in de inleiding van het
tij dschrift met nadruk wij st op de verborgen schatten van
het Germaansche recht.
Thans dient nader to worden ingegaan op de vraag
boven
in hoever nu nog Savigny de persoon is, die
anderen ons weder tot leidsman kan strekken. Ik heb
hem als daartoe geschikt op eene andere plaats op den
voorgrond gesteld, dock ik geloof, dat ik me niet bedrieg
brieven enz.
wanneer ik in verschillende stemmen
een medelij dead hoofdschudden bespeur, waarvan de
duidelij ke formuleering slechts door welwillendheid is onderdrukt 1).
1) Hier zij er in het voorbijgaan op gewezen, dat Savigny in zijn
eersten tijd niet uitsluitend was een professor die de studenten inleidde in
het burgerlijk recht. Ook niet-juriaten bezochten zijne colleges. Hij werd
beachouwd als de levenwekkende kracht, die het beete in den mensch wakker
maakte en sluimerende geestvermogena mobiliseerde. Jacob Grimm heeft
daaromtrent op later leeftijd getuigenis afgelegd. Als vijand van autoriteitsgeloof, van wage algemeene redenatie en in de warpraterij wilt Savigny
zijne omgeving to bezielen tot streng waarheidlievend onderzoek.
Meer en weer treedt thans — vooral in de politiek — op den voorgrond een aan Savigny tegenovergestelde geeet; de zucht om ter wille van
politiek succes een onware voorstelling to geven van het standpunt van de
tegenpartij en om door in de warpraterij de taken to verduisteren. Tegen
daze moreele inzinking van den tegenwoordigen tijd blijft Savigny een protest.
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Sedert Savigny is natuurlij k veel veranderd, er is
vooruitgang op allerlei gebied, ook op het terrein van het
recht. Savigny heeft stellingen verkondigd, die thans niet
meer kunnen worden aanvaard. Is met de erkenning daarvan Savigny in zijn hoofdstreven, in zijn blik op de to
stellen eischen gevonnist ? Verre van daar, juist het
tegendeel.
Savigny heeft het terrein van het recht gequalificeerd
als een to zijner tijd nog slechts ontgonnen veld. Hij heeft
gewezen op de rij ke schatten, die nog moesten to voorschij n gebracht. Telkens en telkens heeft hij ons op het
hart gedrukt, dat het recht is „het leven van het yolk
van een bijzondere zijde bezien", met dit volksleven steeds
zich ontwikkelende, steeds groeiende en veranderende.
In de voorrede van zijn groot werk (S. d. H. R. I.)
zegt Savigny, dat niemand meer overtuigd kan zijn van de
gebreken, die aan zijn werk kleven, dan hij zelf. Hij vindt
echter troost bij de gedachte, dat de Waarheid niet alleen
bevorderd wordt doordat wij Naar onmiddellijk erkennen
en uitspreken, maar ook, doordat wij den weg naar de
Waarheid toonen en openen, doordat wij de vragen stellen,
van Wier oplossing het gevolg of hangt. Daardoor zegt
hij -- helpen wij anderen tot het doel to komen, hetwelk
wij zelf niet mogen bereiken. Hem troost het vertrouwen,
dat zijn werk vruchtbare kiemen zal mogen bevatten, die
onder de handen van anderen zullen rijpen. Wanneer de
door hem gelegde kiem op den achtergrond zal treden en
vergeten zal worden, dan is daaraan Weinig gelegen. Het
bij zondere werk is vergankelij k als de bij zon dere mensch,
maar onvergankelij k alleen is de zich ontwikkelende gedachte, die ons alien, die met ernst en liefde arbeiden, verbindt tot eene groote gemeenschap, waarin ieders bijdrage,
ook de geringste, zijn duurzaam leven vindt.
„Wichtiger Wie alle vorschriften sein konnen, sind
„der Geist and die Bildung des Juristenstandes" heeft
Savigny geschreven.
De beteekenis van Savigny als jurist voor den tegen,
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woordigen tijd ligt ook in den door hem gestelden eisch,
dat men zich in dienst van het recht stelle met zijne geheele persoonlijkheid. De juristenstand, waarop Savigny
zijn hoop bouwt, moet zijn een kring van een hoog zedelijk gehalte, niet uitsluitend door verstandsgaven, maar
ook door toewijding, karakter en door waarheidsliefde berekend voor zijn taak. Alleen de hooge zedelijke eigenschappen maken het mogelij k ten voile de tack na to komen.
De juristerij is zeer bij zonder een gebied van strij d en
van twist. Ihering heeft geestig gesproken van een „Circus
fur juristisch akrobatische Kunststiicke ", van de begeerte
om met de meest wonderlijke stellingen de aandacht to
trekken : „Lieber em n Unsinnige Ansicht fir sick allein wie
„eine vernunftige getheilt mit anderen" Dit is volgens
Ihering het standpunt van den Akrobaat. Ihering 1 ) was
zelf een zeer strij dlu stig man en
ondanks zij n e schi.tterende talenten en groote verdiensten
is de akrobaat bij
hem ook wel eens aan het woord gekomen.
Anders Savigny. Ret verschil tusschen beiden sproot
voort uit verschil van aanleg en karakter en verschil van
vorming. Savigny was een in zich zelf geheel verzekerd
man, door een stork godsdienstig geloof niet twijfelende
aan den to volgen weg. Ihering was een zoeker. Onbevredigd door geniis aan zekerheid zocht hij volgens eigen
verklaring vrede voor zijn juridisch standpunt in wat hij
noemt „die Welt der in sick ruhenden Begriffe ", om ten slotte
teleurgesteld en ontgoocheld in de uiteenzetting van een
nieuw standpunt in zijn „Zweck im Recht" naar bevrediging to streven.
Savigny ziet niet alleen kwaad in het „circus" van
Ihering, maar in alle zoeken naar juridische kwesties. Hij
is afkeerig van hetgeen anderen joist als het levenselement
van den jurist schijnen to beschouwen. Tegenover het recht
1) R, von Ihering Briefe and Erinnerungen, uitgegeven door J. Biemann, geeft een zeer aantrekke]ijk beeld van Ihering. Justizrat Kraft
sohetet hem ale strijdlustig en medegesleept door zijn onderwerp. Bij hem
geen kalm overwegen van de argumenten van den tegenstander. „Vertragen
konnte er den Widerspruch nieht" bladz. 96.
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staat hij in de eerste plaats als een onderzoeker, niet als
een strij der. Mede daardoor is het zeker, dat hij zich heeft
eigen gemaakt de bij zondere kunst van het nach-denken
(o.a. volgens getuigenis van Ihering). Hij plaatst zich als onbevooroordeeld waarnemer tegenover de oude rechtsbronnen
en ziet de geesten van de afgestorvenen voor zich verschijnen.
Hij had zooals Bethmann Hollweg het uitdrukte een
zekeren zin voor onmiddellij ke waarneming, een intuitie,
waardoor op teekenen, die aan anderen niets zeiden, het
verleden rechtstreeks voor hem oprees.
In den Romer to Frankfort leest men onder het portret van een der Duitsche keizers deze lij fspreuk : „Cum
omnibus pacem, adversus vitia bellum" 1). Deze woorden,
die zeker den Frankforter Savigny zullen hebben getroffen,
dringen zich naar voren bij een blik op zijn persoon.
Strij d met personen heeft hij steeds ontweken. Alleen
tegenover Gunner den vervalscler van citaten + heeft
hij zich gesteld in voile verontwaardiging „in feindlichen
Streit." lit zijne brieven weten wij, hoe hij dagelijks tot
zich zelf inkeerde in rusteloos streven tot verheffing van
zijne persoonlijkheid in den „bellum contra vitia," waarvan
de lijfspreuk van den Duitschen keizer gewag maakt. Wij
voelen den invloed van dit onvermoeid streven naar volmaking, wanneer Savignv de waarheidsliefde op tal van
plaatsen als eersten en heiligsten eisch voor den jurist op
den voorgrond stelt. Men moet volgen s hem iedere gedachte
ook van den tegenstander in wording en in groei naspeuren. Slechts zoo kan men de beteekenis van alles
doorgronden. Slechts zoo kan men constateeren in hoever
principieel verschil bestaat, een verschil, dat meestal door
afscheiding van het bijkomende, door afschudding van verwarrende kleedij en door verwij dering van hetgeen nit
misverstand werd geboren tot geringe proporties wordt
teruggebracht.
Wanneer een hoogleeraar zijn meening uiteenzet, dan
duidelij k
weer ter wille van de waarheid
moet hij
1) vrede met alle mensohen. Oorlog tegen de gebreken.
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doen uitkomen, wat bij hem is vaste overtuiging en wat
slechts is voorloopig e conclusie.
Savigny heeft zelf den naam historische school geintroduceerd. Hij neemt dien naam terug (inleiding systeem).
De bedoeling is alleen geweest om to ken nen to geven,
dat de werkzaamheid destijds weer eens weer in eene verwaarloosde richting moest worden geleid. Het gebruiken
van partijnamen acht hij echter verderfelijk, omdat het de
to behartigen belangen begraaft onder de persoonlijke animositeit die de menschen verdeelt. Wel kan het goed zijn
helder de tegenovergestelde standpunten to doen uitkomen
dock alleen, wanneer men zich bewust blijft gemeenschappelijk to strijden voor eene zelfde zaak.
De hoogleeraar in de rechten heeft volgens Savigny
niet alleen ten taa,k om kennis aan to brengen en het
juridisch verstand to vormen, hij moet vooral ook werken
op de on twikkeling van de zedelij ke krachten, op de vorming van waarheidsliefde en onpartijdigheid, welke een
eerste eisch is voor zedelijke volmaking en een eerste belang voor staat en maatschappij. De studenten moeten
niet onverschillig staan tegenover de bewegingen der partijen, maar zij moeten worden teruggehouden van het vroeg
kiezen van een standpunt, zij moeten
voor zij treden in
het practische levee
leeren met waarheidlievenden blik
de beteekenis van alles to onderzoeken.
Nu kan men misschien terecht aanvoeren, dat de
strijdlust van een Ihering ons verrijkt heeft met veel, dat
bij het meer vreedzaanl standpunt van Savigny niet zoude
zijn verkregen, dat juist een zekere partijdigheid, een zekere
animositeit, een vroeg innemen van een standpunt een blik
geeft op veel, hetwelk voor den weer objectieven jurist
verborgen moet blijven. Al erkent men echter, dat naast
mannen van het karakter en temperament van een Savigny
ook manners van de schitterende gaven van een Ihering
een nuttige plaats innemen, Loch zal men moeten toegeven,
dat het type van Savigny overheersehend zal moeten zijn
en dat naar dit type de gemiddelde jurist, die rechtsont-

46

DE BETEESENIS VAN F. R. VON SAVIGNY YOUR

wikkeling en rechtstoepassing moet leiden, dient to worden
gevormd.
De rustige objectiviteit is weer dan ooit noodig in een
tij d, waarin tegenstrij dige belangen en tegenstrij dige opvattingen in ZOO hooge mate op den voorgrond treden. Het
is de rustige Obj ectiviteit van een Savigny, die ons moet
behoeden ten speelbal to worden van onbegrepen stroomingen en phrases. Wij worden ZOO licht medeg esleept door
stemming en temperament. A.an de eene zijde dreigt men
door vrees voor verandering de oogen voor nieuwe behoeften
to sluiten, aan de andere zij de door de overtuiging, dat
voor nieuwe behoeften bevrediging moet worden gezocht,
behoeften to zien, waar die niet bestaan.
lie saamgehoorigheid van de volksgenooten wordt door
Savigny diep gevoeld en van alle kanten wordt er naar
gestreefd die saamgehoorigheid tot haar recht to doen komen.
Het is ook daarom, dat geen scheiding van de universiteiten naar richtingen geoorloofd is. Deze scheiding is in
de eerste plaats ongeoorloofd om den eisch van vrije ontwikkeling der persoonlijkheid, die verbiedt dat in een tijdvak
van eindvorming (in tegenstellirlg met voorafgaande schoolvorming) door eenzij dig licht de vrij e keuze voor de beoefenaars van de wetenschap wordt benomen. De scheiding
is ook ongeoorloofd, omdat de universiteiten het terrein
moeten zijn, waar alien elkaar ontmoeten, waar wij indrukken
opdoen, die ons voor het leven duidelijk maken, dat wel
onze wegen uiteen kunnen gaan, maar dat wij Loch strij ders
moeten blij ven voor dezelfde belangen, zij het met verschillende inzichten.
De universiteit is ook in ander opzicht de plaats, waar
de latere scheidsmuren nog niet zijn opgetrokken. Savigny
denkt later met groote sympathie terug vooral aan Gottingen, waar hij de rijke edelman met allerlei
uitnemende vertegenwoordigers van lagere standen als trouwe
kameraden verkeer held.
Savigny is van alle zij den aangevallen. Hij is genoemd
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een radicaal en een conservatief 1). Radicaal, omdat hij —
hoewel monarchaal gezind ook aan de democratie in
den staat werkzaamheid en invloed Wilde verzekeren en
omdat hij de eischen van het heden volkomen erkende en
steeds bereid was het verouderde of to snijden. Conservatief,
omdat hij wat nog levenskracht had Wilde behouden. Naar
aan leidin.g van Savigny heeft Ihering gezegd : de geschi.edenis kennen en conservatief zijn valt noodzakelijk samen.
Conservatief zijn niet in den zin van onredelij k behoud van
het oude, maar in de beteekenis van het in stand houden
van alles, wat nog eene nuttig e werking oefent. Hoe hoog
de waarde van dit conservatisme moet worden gesteld, is
door Ihering in zijn Geist des romischen Rechts duidelijk
nangetoond. vooral op het gebied van het recht is dit
conservatisme van de hoogste waarde. Het recht is op allerlei
wijzen ingrijpend in het maatschappelijk leven. Het functioneert slechts goed, wane eer althans zijn hoofdtrekken in
ruimen kring een levende realiteit zijn geworden. Het is
zeer bezwaarlijk om in grooten kring de voorstellingen in
het hoofd der menschen to veranderen. Toch is dit soms
bij ingetreden nieuwe behoeften noodig, en Savigny acht
het bepaaldelij k de taak van den wetgever om in zulke
gevallen met beslistheid in to grijpen en voor to gaan.
Juist echter, omdat ingrijpen en veranderen ter zijner
tijd noodig is en omdat het yolk zich niet gemakkelijk
nan het nieuwe aanpast, is het Pen eerste vereischte in het
bestaande niet door jiiridische spitsvondigheid nuttelooze
wijzigingen aan to brengen. Dit is ouk met nadruk betoogd
door Ihering in zijn Geist des romischen Rechts.
Savigny is of keerig van kwesties van akrobatische
juristerij. Niet alleen omdat men met die juristerij verwarom
ring sticht, omdat men daarmee den indruk maakt
dat de jurist slechts
met Frederik den Groote to spreken
1) Chais van Buren (Bijdr. v. Rt. en W. 1862) zegt, dat men Savigny
zoowel heeft verweten to zijn een aarts revolutionair ale een conservatief.
Mr. W. Modderman, die veel overneemt uit v. B., spreekt van antirevolutionair en conservatief. Heeft men in de drukkerij deze tegensfelling
beter geacht ?
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kan voortbrengen een „Subtilitatenkram", maar ook, omdat
met al het construeeren en redeneeren de jurist wordt onttrokken aan zij n eigenlij ke taak : het ingaan op de werkelij ke
levensbehoeften en het leideu van eene gezonde maatschappe1ij ke ontwikkeling. Men heeft daarvoor zij n kracht wel
ten voile noodig en moet daarom zij n tij d niet to veel
verdoen aan hetgeen weer spel is dan ernst.
Savigny geeft ons een voorbeeld door zij n rustigen en
zekeren gedachtengang. Soms kiaagt men over uitvoerigheid en wijdloopigheid. In hoever altijd de juiste maat is
betracht, valt to betwisten. Men diene echter Savigny to
begrijpen. Indien hij in bijzonderheden treedt, dan is dit
meestal niet om de juistheid van zijn standpunt door een
betoog to bevestigen of to versterken, dock veelal em zijn
standpunt in het hoofd van den lezer to doen groeien, tot
eene leveude realiteit. ITitdrukkelij k zegt hij, dat hij de
. pandektenplaatsen veelal met het oog daarop behandelt
en niet om tot bewij s to strekken.
Heeft Savigny missehien aanvankelijk het intellectueel
vermogen van den gemiddelden jurist oversehat, als goed
docent heeft hij begrepen, dat zijwegen zooveel mogelijk
zij n to vermij den en dat men- zich in den regel moet onthouden van zoogenaamde geleerdheid, het aanhalen van
schrijvers, het kort weergeven en eventueel bestrijden van
hun gevoelen 1).
Savigny heeft met buitengewone visie de to volgen
hoofdlijnen getrokken. Hij kan ons thans als leider in
zeker opzicht meer diensten bewij zen dan gedurende zij n
levee. Zonder twijfel zal hij als hoogleeraar ook tegen
1) Heineccius bestreed de ter zijner tijd heerschende gewoonte om
to citeeren, als verwarrend en oppervlakkigheid bewerkend. De citaten
gaven volgens hem bovendien den inhoud van een behandeld geschrift dikwijle slecht weer. Zelfs werd door de citeerende echrijvers zoo slordig gelezen, dat op een onbegrepen woord allerlei dwaze pbantaeien ontetonden.
Zoo had een schrijver het over den juris consultus celeberrimus Hercomamnua. Bij onderzoek bleek, dat de lezer in een boek het tusachen haakjes
gestelde woord „Hercommen" niet had begrepen, niet had ingezien, dat
daarmee werd gedoeld op gewoonterecht of gebruik, en daardoor een be.
roemden jurist Hercommannus had gefantaseerd.
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zijne bedoeling kwaad hebben gesticht. In den strijd tegen
de natuurphilosophie had hij zich uitgelaten dat alle beweringen zonder soliden ondergrond van feitenkennis waren
„$aches Rasonnement". Onder vele zijner volgelingen
wordt geconstateerd een uitpluizen van onbelangrij ke feiten,
zonder een poging om de beteekenis er van to doorgronden. Savigny zelf wij zagen het reeds heeft in de
inleiding van zijn systeem op die fout gedoeld.
Het is misschien een foot van Savigny geweest, dat
hij wel herh aaldelij k heeft betoogd, dat het tegenwoordige
boven alles waarde heeft, dock dat hij in zijn onderwijs
to veel bij het verleden is blij ven staan. Bij alle vrij heid
om met verdeeling van arbeid eigen terrein to kiezen, was
het bedenkelijk, dat een professor, die destijds in zoo
sterke mate vakgenooten overschaduwde, zijn dagelijksch
werk niet op meer uitgebreid terrein verrichtte. Zijn
zwager von Arnim had to dien opzichte in 1814 een
waarschuwend woord tot Savigny gesproken. (Zeitsch.
fur Rechtsgeschichte XIII b. 228). Arnim erkent de
waarde van de historische studie en geeft toe, dat het
recht geen product is uitsluitend van den tegenwoordigen
tij d. „Die Welt steht lange and nicht, ist von heute".
Men m oet zich echter met zijn sch erpzinnigb eid werpen
zoowel op het nieuwe als op bet oude. Vruchtdragende
historische onderzoekingen geven wel niet de overtuiging,
dat het tegenwoordige van geen beteekenis is, niaar zij
kunnen wel zoozeer de belangstelling trekken, dat men
geen acht geeft op het tegenwoordige. Ik zelf, zegt Arnim,
heb mij in der tijd met de kikvorschen bezig gehouden en
later met de batterij van Volta. Toen ik van de kikvorschen vervuld was, gaf ik niets on1 de electrizeerm acb ine
en toen ik met Volta's batterij bezig was, werden de kikvorschen op Onbillijke wijze vergeten.
Arnim wij st hier op een gevaar, waaraan on s yak op
zeer bijzondere wijze is blootgesteld. Savigny bleef bij zijne
studien althan s op het terrein van het yak. De klacht is
echter dikwijls en terecht geuit, ook ten aanzien van de
zoogen aamde elegance of Hollandsch e school van de7d
1
O. E. XIII 4

4
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en 18de eeuw, dat vele onderzoekingen vielen ten eenenjnale
buiten het aangewezen arbeidsveld, dat het werd een zich
uitsluitend bemoeien met literatuur of oudheidskennis.
Zwager von Arnim geeft nog eene andere waarschuwing. Hij was een Gutsbesitzer en landedelman, die naar
de toenmalige gewoonte der Pruisisehe grondbezitters aan
de universiteit geen eigenlij ke juridische studien heeft gemaakt, maar zich Loch wat heeft ontwikkeld en op de
hoogte gesteld ova. als Guts herr ook zijne rechterlijke functien to kunnen vervullen . Hij is de lan dedelman, die met
zijn vetleeren laarzen door den modder loopt en waar
hij kan — den hoer, den arbeider, den kleinen burger van
rand dient. Hij ziet de wereld onder een anderen hoek dan
een in de stad leven de geleerde als Savigny en hij beduidt
Savigny, dat deze de beteekenis van een codificatie ondersebat.
In Hessen, waar geen wetboek is, houden de boeren
het recht voor een soort „Geisterbeschworung" en „Gluckspielerei", maar hier in Pruisen leg ik, de predikant, de
ambtenaar e.a., aan den boer jets nit. Wij slaan het wetboek
op en men voent zich daarnaar. Savigny heeft zelf betoogd,
dat het wetboek niet is een doode stof, maar dat het in
het leven treedt door eene geestelijke omgeving, een atmospheer. Nu wordt die geestehj ke atmospheer, waarin Savigny
het landrecht ziet, door Arnim gequalificeerd als gang egey en „von tragen and ungesehichten Advocaten einer durch
„und durch -uberfeinerten and gelangweilten Stadt wie
„Berlin" 1).
Het is van belang om even stil to staan bij de waarschuwingen van een von Arnim. Deze stelt zijn zwager
Savigny blij kbaar zeer hoog en g elooft, dat een man van
1) In deze charge van den Pruisischen landjonker schuiit zeker een
kern van waarheid. De groote etad kweekt licht eene zelfoverschatting en
een vergeten hoe reel aan den bilk ontenapt. Wij stedelingen worden op
het platteland idet altijd geheel voor vol aangezien. Een kernachtig oud
Overijssel ch boertje gal daarvan te;euover mij eens uiting, door in een
ge^prek tnij een compliment to makea met deze woorden: „veur een Heer
uut de stall heb je vulle verstand." --
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4liens beteekenis veel van den invloed van ongunstige omstandigheden kan weerstaan. Toch niet geheel. Ook een
Savigny is volgens Arnim tot zekere hoogte het slachtoffer
van den beperkten gezichtskring, waarin hij leeft. De waarschuwing van von Arnim is incidenteel uitgesproken tegenover Savigny, maar is van algemeene strekking. Het is een
wijzen op de zwakke zijde in den professor, den kamergeleerde, den uitsluitend in de stad levenden rechter of
advocaat.
Arnim heeft het leven der kikvorschen eens bestudeerd
en hij had een tijdlang voor niets anders belangstelling.
Hij geeft to kennen, dat het Romeinsche recht en zijne
latere ontwikkeling van zelf voor Savigny de plaats van
den kikvorsch inneemt. Hij acht het noodig, dat men
naast de bijzondere studie
steeds voeling houdt met het
voile leven van den tegenwoordigen tij d. Hij acht het
onvoldoende, om als Savigny -- theoretisch de waarde
van het tegenwoordige op prijs to schatten. Active deelneming in het tegenwoordige is noodig 1). Naar dit voorschrift
van von Arnim hebben de latere professoren (Windscheid e.a.)
meer gehandeld.
W anneer Arnim klaagt over de atmospheer van „de
iiberfeinerte and gelangweilte stadt," dan doelt hij op het
ontstaan vaii phantasie-beelden bij ons stedelingen, beelden,
die allerminst juist weergeven wat omgaat in het volksleven.
Hij doelt er op, hoe de Minister, de Professor, de Rechtscolleges krachten in beweging zetten, waarvan zij de werking
niet begrij pen .
Savigny heeft voor zijn tijd vorming en inspiratie in
de eerste plaats gezocht door intiemen onigang met de
Romeinsehe juristen. Thans is de tij d van dien omgang
voorbij. Wel wordt nog oppervlakkig kennis genomen van

1) Dit is door Cavigny ook wel gevoeld en begrepen. Door de
deelname aan de rechtspraak uitsluitend van de hoogste rechtscolleges en
aan de werkzaamheden van den Raad van State, bleef hij echter to veel
in dezelfde atmospheer als bij zijne professorate werkzaamheid.
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Romeinsch recht, dock het is
als ik mij niet bedrieg
eene hooge uitzondering, wanneer iemand zich inleeft in
den kring der ROmeinsche juristen op de wijze, waarop
Savigny dit beoogde.
Aan de Duitsche universiteiten wordt echter, met stof
aan het tegenwoordige ontleend, door velen getreden in de
voetstappen van Savigny 1). Geen geleerdheid, geen quasi
wetenschappelijkheid, geen mededeeling en bespreken van
allerlei nieuwe gezichtspunten van prof. A., B. en C. Het
behandelen van gevallen uit de praktijk, om nit het werkelij ke levee het recht to doers verrij zen. De methode is
uiterst moeielij k en het zal slechts aan weinig uitverkorenen
zijn gegeven daarin een Meester to zijn. In hoever deze
methode rij ke vruchten draagt, kan ik bij gebreke van voldoende gegevens niet beoordeelen. Men hoort door Duitschers
als bij ons klagen over to hooge eischen ten aanzien
van feitenkennis bij de exameus, over een terugdringen van
de juridische vorming terwille van memoriewerk, waarvan
als bij
de vruchten spoedig zijn verwelkt. Het schijnt
zeer verschillend naar de individueele eischen en
ons
opvattingen van de hoogleeraren.
Meer en meer wordt men overtuigd, dat de universiteit voor den jurist niet meer kan zijn dan een introductie
in het yak. De opheffing van de scheiding tusschen theorie
en praktijk, die Savigny op andere wijze beoogde, wordt
thans in Duitschlan d gezocht door het werkzaam optreden
in het maatschappelijk leven. De aanstaande rechters zoeken
o.a. eene plaatsing op een bank of in Pen fabriek, oui het
praktische levee van nabij gade to slaan, cursussen zijn
geopend in de groote steden om gelegenheid to bieden
aan de jonge rechtsdoctoren om zich op allerlei terrein
kennis to verwerven.
de wetenzegt Savigny
Ook in de practici moet
schappelijke zin wakker blijven. Daarnaar wordt met be1) De colleges daartoe noemt men semirarien. Jets soortgelijks
is bepleit door Prof. Fockema Andreae in zijn: „Reehtegeleerd bedrijf in
Nederland."
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paalde middelen weer dan vroeger gestreefd. Te Berlijn
geven professoren cursussen voor rechters en voor officieren
van Justitie (Dr. Th. Kipp's Humanismus and Rechtswissenschaft 1912). Niet de universiteit, ook niet de daarbij
gevoegde voorbereidingsjaren voor de rechterlijke macht
zijn in staat of to leveren mannen, die van alle zijden
klaar zijn. De tij d van leeren begint eerst recht, Wanneer
men zoogenaamd heeft uitgeleerd. (Zoo Dr. Kipp).
Van een streven — zooals het zich in Duitschland
openbaart
is ten onzent ongeveer niets to bespeuren.
Aan de vorming van rechters ik spreek speciaal over
de taak ten aanzien van het burgerlijk recht Wordt geenerlei zorg besteed. Aan Waarschuwingen daarover heeft het
niet ontbroken, maar naar die Waarschuwingen is
zoonooit geluisterd.
ver bekend
De rechters worden voor een groot percentage gerecruteerd nit de substituut grifliers. Deze ambtenaren
houden zich aan de kleine rechtbanken in den regel uitsluitend bezig met strafzaken. De geheele civiele rechtspraak van hun college is hun gewoonlij k een gesloten
boek. Wanneer deze ambtenaren dingen naar een rechtersplaats, zoo Wordt er gerapporteerd mede over hunne bekwaamheid in het burgerlijk recht. Ads ik die periode van
de rapporten onder oogen krijg, dan denk ik altijd aan
het testimonium, hetwelk de candidaat Job (Jobsiade van
Kortum) ontvangt van zijn professor:
„Ob er sich sonst des studirens privatim beflissen,
Das soil Ihm sagen sein eigenes Gewissen.
Aber in diesem schriftlichen Bericht
Sage and zeuge ich solches nicht."
De can did aat reciter heeft bij zijn college in den regel
op dit gebied geenerlei ervaring opgedaan. Hij heeft er
niets geleerd. Bij de groote rechtbanken is het jets anders.
Daar hebben de substituut griffiers ook zitting in de civiele
kamers. In hoever zij daar veel leeren is mij onbekend.
Wanneer men in de rapporten leest, dat zij getoond hebben in staat to zijn eenvoudig a vonnissen en beschikkingen
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to waken, dan vraagt men zich wel eens of : wordt him
het moeilijke werk ook niet eens opgedragen ter oefening
en om to toonen of zij zich daartoe al dan niet kunnen
bekwamen.
Nu moet de niet deskundige lezer niet al to zeer
schrikken. De rechters zouden hem na het voorafgaande
zeer meevallen, zoo hij hen in hun werk kon bespieden.
Al is van de jonge substituut griffiers weinig bekend, er
zijn er zeker, die zich om met de Jobsiade to spreken
-- in stilte hebben voorbereid, die zich hebben „des stu„direns privatim befissen". Intusschen het kan beter en het
behoeft geen geheim to . zijn, dat er soms mannen tot rechters zijn benoemd, die bleken van ongeveer niets eenig
begrip to hebben. Zoo iets behoeft niet voor to komen
en ik zoude haast zeggen : zoo iets kan in Daitschland niet
voorkomen. Ik sprak laatst met een Duitsch ambtenaar,
die ter voorbereiding bij een groote Rechtbank was werkzaam geweest. Hem werden in de civiele procedures de
stukken ter bestudeering gegeven. Bij de beraadslagingen
in raadkamer moest hij tegenwoordig zijn en hij werd steeds
wakker gehouden, doordat de President van tij d tot tij d
onder de discussion tot hem de vraag richtte „und was
„denken sie davon Herr Rechtspraktikant ?" Hij moest
civiele vonnissen ontwerpen, Welke naar omstandighedeu
al dan niet werden vervolgd. Op zijn fouten werd hem.
gewezen. Minstens drie vonnissen moesten door hem zijn
ontworpen, alvorens de president de verklaring mocht afgeven, dat hij in aan merking kon komen tot benoeming
van kantonrechter of rechter.
Bij ons niets van dit alles. Iedere benoeming is tot
op zekere hoogte het koopen van een kat in den zak,
terwijl van staatswege voldoende middelen zouden bestaan
voor voorafgaande keuring
als in Duitschland
om
to zorgen.
Evenmin als van voorafgaande vorming en keuring van
to benoemen rechters, is ten onzent sprake van eene werkverdeeling, Welke het verkrijgen van de hoogst to bereiken
bekwaamheid bevordert. Wanneer een substituut-griffier, die
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zich nooit ambtelij k met civiel recht heeft bezig gehouden,
als rechter zijn intrede doet in een college, wordt hem in
den aanvang bij voorkeur eer y tack bij de behandeling van
strafzak.en opgedragen.
Doch genoeg om aan to toonen, hoezeer wij verznimen
to voldoen aan den eisch van Savigny: de zorg voor „Geist
„und Bildung des Juristenstandes."
De vraag van codificatie was voor Savigny een kwestie
van opportuniteit. Naar hetgeen zijn vrierid Bethmann
Hollweg in 1867 heeft g eschreven, moeten we haast aannemen, dat bij Savigny de tegenwoordige Duitsche codificatie, die geschied is na vorming van tot dit werk voldoende krachten en met het laten van ruimte voor een
zich ontwikkelend gewoonterecht, instemming zoude hebben
gevonden.
Hoe staan wij in Nederland ten aanzien van de krachten tot vorming van gewoonterecht of tot codificatie ? Het
komt mij voor, dat wij in ruimen zin noch voor
het een, noch voor het ander over voldoende krachten
beschikken.
Ik heb elders bepleit het instituut van rechter-commissaris voor civiele zaken -- ongeveer in den geest, zooals
dit bestond in het Friesland van de republiek en zooals
het thans bestaat in Oostenrijk. Daarbij een verdeeling
van werk, die ruimte geeft om een volledige kennis en
fielder inzicht to krijgen op een bepaald terrein, ten einde
aan de beste krachten geleg enheid to bieden om het ontstaan van goede gewoonten to bevorderen en de stof to
verzamelezi tot vorming van nieuw recht. Ik nam tot
voorbeeld de boedelscheiding. Wanneer in een bepaald
arrondissement eenzelfde rechter jaren lang belast is met de
behandeling van procedures ten aanzien van boedelscheidingen, dan zal hij op dit gebied kunnen krijgen een kennis en een inzicht, zooals nog nooit een deel is geweest
van eenig Nederlandsch jurist. Zijn omgang met notarissen
zijne besprekingen met partijen kunnen hem eene buitengewone visie geven. Echter alleen op voorwaarde dat de
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zoo die aan een daartoe geschikt blijkend
opdracht
persoon is geschied over lange jaren wordt gecontinueerd.
Het is veelal gebruikelij k de rechters afwisselend telkens
met verschillend werk to belasten. Men heeft groote rechtbanken, waar ieder jaar de kamers door nieuw personeel
worden bezet. Het ontbreekt onzen rechters aan voldoenden
blik op de feiten. Zij worden incidenteel gesteld voor ververschillende toestanden en hebben dikwij is een talent om
zich daarin spoedig to orienteeren. Intusschen ook al beschi.kken zij ten aanzien daarvan over de grootste gaven,
toch kunnen zij zoo niet verkrijgen dien vasten zekeren
blik, die visie, die all een to verwerven is door het zich
geheel inleven in bepaalde toestanden.
Men eischt thans voor het gewoonterecht een ruimer
veld op. TTitnemend, wanneer men beschikt over krachten,
die in staat zij n op dit veld rij ke vruchten to doen groeien.
Nutteloos en allicht schadelijk, wanneer die krachten
ontbreken.
Men stelt de vraag, of aan partieele herziening van
ons Burgerlij k Wetboek dan wel aan eene geheel nieuwe
codificatie de voorkeur moet worden gegeven. De vraag
wekt geen belangstelling. De overtuiging is to zeer gevestigd, dat de kracht ontbreekt zoowel tot eenigszins om.vangrij ke partieele herziening als tot codificatie. Ontwerpen
liggen reeds jaren in ongestoorde rust op het Departement
van Justitie. Zij zijn reeds verouderd. Het zal bezwaarlijk
zijn mannen to vinden bereid om zich weder met het opstellen van nieuwe ontwerpen to belasten. Men is het moede
geworden to werken voor de prullenmand.
Waarom stelt men bij bespreking van grondwetsherziening nooit de vraag, op Welke wijze, mede door de
bepalingen van de grondwet, eene goede codificatie van het
burgerlij k recht kan worden verkregen ? Een kenner van
dit recht moet zich immers overtuigd houden, dat eene goede
codificatie in den tegenwoordigen tijd bij onze instellingen
tot de onmogelijkheden behoort. Reeds prof. Holtius klaagde
voor weer dan een halve eeuw, dat goede wetgeving op
dit gebied, tengevolge van het recht van amendement in
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Tweede Kamer, onmogelijk was. Een goed ontwerp liep dus
reeds toen groote leans van op het Binnenhof verknoeid to
worden en thans kan men zich stellig verzekerd houden,
dat in den regel niets goeds in staat zal zijn ongeschonden
de Kamer to passeeren.
Moge tegen het recht van amendement in het algemeen
geen bezwaar bestaan, bij codificatie van het burgerlijk
recht is het de dood aan alle goede rechtsontwikkeling.
Het behoeft niet de schuld to zijn van de Kamer of van
de Kamerleden, maar het is de fout van de staatsinrichting,
die aan de Kamer een werk opdringt, waarvoor zij de talenten
noodzakelijk moet missen. Aard en strekking van 'eene
burgerlij ke wetgeving in hare ware beteekenis en vollen
omvang is eenvoudig niet aan leeken uit to leggen. En het
begrip leeken moet her zeer ruim genomen worden. Zelfs
de meeste rechters en de meeste advocaten kunnen ten
aanzien hiervan bezwaarlijk uit de rij der leeken worden
buitengesloten. Het is niet mog elij k voor een leek, al beschikt hij over de grootste gaven van verstand, om de
beteekenis van eene codificatie in onderdeelen to doorgronden.
Bij de rechtsvorming kan niet alles aan het redeneerend
verstand worden overgelaten. Er is ook eene belangrijke
rol voor de intuitie weggelegd, voor het voelen en tasters
van den goeden weg, niet langs de lijnen van redeneering,
zonder mogelij kheid om op de vragen van het waarom to
antwoorden. Voor al dit intuitief erkennen is geen rekenschap in memorie van toelichting of bij gevoegde stukken
mogelij k.
Goede hervorming van het burgerlijk recht is mogelijk
door een soort moderne praetuur, zooals Savigny die heeft
aanbevolen en zooals die door prof. Fruin is aan de hand
gedaan 1). Noodig is een permanent college van mannen
1) J. A. Fruin. (Oratio de privati jurie nostri codicibus assidue corrigendis et supplendis Utrecht 1866) zegt, dat de Minister, overstelpt met
werkzaamheden, onmogelijk voor wetshervorming kan zorgen. Voor het
ambt van Minister zijn bovendien eischen to stellen, die ten eenenmale
verschillen van hetgeen noodig is in den rechtahervormer. Voor het initiatief
tot herziening van het burg. recht is noodig (Prof. Opzoomer had het reeds
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van de weten sch ap en mannen van de praktij k, een college,
hetwelk in relatie staat met de rechtscolleges en aan hetwelk van alle zijden inlichtingen toevloeien.
De ontwerpen van zulk een college of komstig en door
een regeeringscommissaris verdedigd, moeten de Tweede
Kamer passeeren, zonder dat de Kamer bevoegdheid heeft
om wijzigingen aan to brengen door amendement.
Aan invloed van de zij de van de Kamer behoeft het
daarom ailerminst to ontbreken. Met het permanent college
of zijn vertegenwoordigers kan eene schriftelij ke en mondelinge gedachten wisselin g voorafgaan aan de openbare beraadslaging. Eene gedachtenwisseling, waarbij alle juiste inzichten
van de Kamerleden tot hun recht komen.
De Kamer kan een ontwerp in zijn geheel verwerpen
en kan daarbij sons doen blijken, waarom de verwerping
plaats heeft, zoodat een e nieuwe redactie en een nieuw
ontwerp kan worden in overweging genomen. De wetsredactie
blijft dan echter ten slotte steeds de redactie van een daartoe
bevoegd college. Onmogelijk wordt een alles bedervende
wij ziging, welke het gevolg kan zij n van het geniis aan de
visie, waarover de deskundigen beschikken en Welke wijziging
ook het gevolg kan zijn van een rhetorisch succes of van
allerlei on.verklaarbare invloeden.
In Duitschland sprak men op den Richtertag (1911)
over de wenschelijkheid om aan de rechters een taak toe
to wij zen bij wetsherziening. Het „vorarbeit en" voor nieuwe
rechtsvorming, waarvan reeds Savigny den eisch stelde,
werd noodig geacht als een onderdeel van de taak van de
mannen van de praktij k. Volkomen terecht. De zekerheid
dat nooit advies zal worden gevraagd en de vaste overtuiging, dat op een ongevraagd advies geen acht zal worden
geslagen, brengt mede, dat de rechter zijn blik niet laat
gaan op rechtshervorming, wetende, dat een eventueel to
eerder betoogd) een afzonderlijk college, dat onafhankelijk is van de wieseling der Ministeries. Het recht van amendement kan slechts order zekere
'vaarborgen tegen misbruik bij wetsontwerpen op dit terrein worden gehandhaafd.
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verkrijgen juist inzieht volkomen nutteloos zoude zijn en
hem slechts zou worden een bron van teleurstelling en
van ergernis.
Wij kunnen ten aanzien van de mogeli j kheid om bij
de tegenwoordige parlementaire werkwijze recht to produeeeren, ons niet vergelij ken met het Duitsehe rij k. Een zoo
talrij k en zoo anders werkend lichaam als de Duitsche
Rijksdag kan misschien zonder schade over bevoegdhedeu
beschikken, welke bij ons vernietigend werken. Te Berliju
is op het besproken gebied het recht van amendement
meer eene formeele bevoegdheid, dan eene levende werkelijkheid. Ongeveer alles wordt in commissievergaderingen
beslist.
Wanneer bij ons ten aanzien van de hervorming van
het burgerlijk recht de bij de grondwet ingestelde wetgevende
macht synoniem is met onmacht, dan wordt het tijd de
vraag to stellen of grondwetsherziening Neil kan brengen.
Er verspreidt zich onder velen een scepticisme ten aanzien
van de mogelij kheid van wetgeving. Men verklaart zich
voor eene „verstandige" wetsinterpretatie, hetgeen neerkomt
op een terugkeer naar de 18de eeuw, op het aan de wet
geven van eene strekking, die men weet, in strijd to zijn
met hare woorden en hare bedoeling. Men verheugt zich
over de bekwaamheid, waarmee men op die wijze in de
wet weet „hinein" to lezen. Het wordt een nieuw soort kunst,
die helaas door haar onoprechtheid het karakter bederft
en den echten juridisehen zin dooft.
Tegen het terugkeeren tot de fouten van de 18de eeuw
is en blijft Savigny een levend protest. Als zoodanig wordt
hij in het algemeen to weinig op den voorgrond gesteld.
Hij wordt bij het tegenwoordig geslacht gewoonlijk geIntroduceerd in eene gestalte, die van zijne ware persoonlijkheid geenerlei voorstelling geeft. Enkele uit hun verband
gerukte en verdraaide zinnen worden aangehaald ten bewijze,
dat men tegenwoordig ver boven het stars dpunt van een
Savigny verheven is.
Het is misschien beter het verschil tusschen de 18e
en 19e eeuw, tusschen de natuurphilosophen en Savigny
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to ontdoen van een wat verwarrend kleed. De eigenlijke
philosophic in beide partij en (ook in Savigny op voetspoor
van Schelling) brengt ons van de Wij s. Er wordt van dit
philosophisch toevoegsel soms ruim gebruik gemaakt, teneinde de menschen of to schrikken, door to wijzen op het
philosophisch kleed en daardoor to weerhouden van het
doordringen tot de kern. Zoo Prof. Stammler 1), Waar hij
het heeft over de „Volksseele" van de historische school,
een phantastische uitvinding, een ,,Gesamtphanomen", hetWelk den jurist de gemakkelijke taak toedeelt om rustig
toe to zien Wat die „Seele" to voorschijn brengt en hem
verbiedt met eigen oordeel het voortbrengsel to meten of
zelf leidend op to treden.
Door het reeds voorafgaande weten We, dat zoo slechts
een carricatuur wordt gegeven van het standpunt van
Bethmann
Savigny, die juist voortdurend beoordeelt
Hollweg heeft dit o.a. duidelijk aangetoond en vraagt
in hoever het geldende recht strekt om naar christelijke
beginselen de ontwikkeling van de vrije menschelijke persoonlij kheid to waarborgen, terwij 1 hij aan Wetenschap en
wetgever de taak aanwijst om met indringen in de geschiedenis en in het volksleven den weg tot rechtsontwikkeling
to Leiden „mit A.bsicht and Bewusstsein".
Wanneer men thans de natuurphilosopb en van de
19de eeuw verdedigt, door to zeggen, dat zij niet met het
verstand alleen een recht hebben gezocht en zich niet
hebben voorgesteld eeu onveranderlij k recht, zoo is dit
onjuist. De uiterste mannen van die richting hebben zich
zeer stellig op dit standpunt geplaatst Z). Thibaut e. a.
stonden nog onder den invloed van het natuurrecht. Thibaut stelde zich Wel niet meer voor een altij d onveranderlijk recht, doch wel eene codificatie, die voor zeer langen
termijn ongewijzigd zoude kunnen blij ven. Wanneer von
Arnim tegenover Savigny den handschoen opneemt voor
1)

(Rudolf Stammler : die Bedeutung des deutschen burgerlichen

Gesetzbuches fur den Fortschritt der Kultur, Halle. Mar. Niemeyer).
2)

Chr. de Wolff: institutiones j uris naturae et gentium 1753 D 40:

Iez naturae immutabijis et necessaria est.
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eene spoedige codificatie, dan wijst hij er uitdrukkelijk
op, dat hij niet als Thibaut zich een langen stilstand voorstelt.
De manners van den tijd van het natuurrecht
ook
Thibaut ruimen aan het gewoonterecht een zeer ondergeschikte plaats in. Thibaut vindt het sours niet noodig
het als rechtsbron to vermelden en in zijn „Institutionen"
ziet men hoe het bij hem slechts een beperkt terrein bestrij kt.
De tegenwoordig zich veel op den voorgrond dringende
richtingen verschillen van de 18de eeuw, verschillen van
Thibaut e.a., doordat zij aan het gewoonterecht sneer
plaats inruimen. Men gaat sours zelfs verder, men loopt
met de wet het gewoonterecht onderstboven en wil heerschappij verleenen aan het zoogenaani de recht der werkelij kheid of aan het rechtsgevoel.
Het recht der werkelij kheid ontleent zijn stof aan de
gebruiken van het maatschappelij k leven. ITit deze gebruiken heeft men to putten, ook met terzij destelling
van de wet. Het wetboek is slechts eene h andleiding,
slechts in onderdeelen bindende voorschriften formuleerend,
maar in het algemeen slechts informatie gevende, waarvan
men al dan niet gebruik kan makers.
Zoo Prof. Hamaker.
Langs eenigszins anderen weg komt Prof. Hijmans tot
dezelfde conclusie ten aanzien van den acrd van het wetboek, dock hij verheft tot recht der werkelij kheid niet
het totaal van in de maatschappij geldende gedrag sregelen,
maar draagt aan den rechter op om, geleid door zijn rechtsgevoel, het recht to vinden of to scheppen 1).
Men beroept zich op Savigny en de historische school,
die ook heerschappij willen verleenen aan het in het yolk
leveed recht. Men beroept zich op de wijsheid der vaderen,
die de schepenen verwezen naar hun vijf zinnen. Wanneer
1) Een Parijsch kantonrechter maakte onlangs van deze vrijheid gebruik door to verklaren dat het huwelijk naar tegenwoordige opvattingen
alleen is een financieele traneaetie.
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ik aantoon, dat het beroep op Savigny moet worden gewraakt, dat hij het bestaan van een totaal van gedragsregelen, als waarop Hamaker zich beroept, voor den tegenwoordigen tijd heeft ontkend, dan wordt mij door bekwame
jiiristen toegevoegd, dat ik toch zal dienen to begrij pen,
dat de verwijzing naar dit in het yolk levende recht is
eene kern gezonde gedachte.
Ik kan niet in zien hoe een juridische gedachte gezond
kan z ijn, die zich beweg ende op het gebied van de feiten,
geen rekening houdt met bestaande toestanden. Het yolk
.als geheel is volgens Savigny geworden als eene dorre
weide 1). Het produceert niet weer dan her en daar een
sprietje. De produceerende kracht is overgegaan op wetgeviug en wetenschap. Daar is de rijke voile vegetatie.
Is het nu zulk eene kerngezonde gedachte om van de
voile vegetatie to verwijzen naar de armelijke sprietjes ?
Vat zal de landman er van denken als de stedeling hem
raadt de koeien to jagen in eene dorre weide ?
De nieuwe richtingern worden het meest eerlijk en oprecht voor gestaan door mannen als Hamaker en Hij mans.
Zij vinden weinig volgelin gen en zii n daardoor niet zeer
gevaarlij k.
Meer gevaar dreigt van de zij de van de mannen van
de „verstandige wetsuitlegging", die op het voetspoor van
de 18 de eeuw en van een GGonn er in de wet „hinein lesen"
inplaats van uit de wet „heraus lesen".
als Savigny
Een Hamaker ziet geen bezwaar om
de wet voor zich zelf to doen spreken. Hij laat Naar nitspreken en besluit daarna of hij Naar al dan niet zal volgen.
De „verst.andige wetsuitlegger" doet als Gonner, vraagt
zich eerst of wat de wet zeggen moet en probeert dan of
hij de woorden van de wet zoo kan draaien, dat zij in zijn
voorafgesteld plan passers. Bij den verstandigen wetsuitlegger wordt aan de wet van het begin of de mond
gesnoerd.
De niethode van Hamaker tast niet aan de waarheids1) Men zie „Onze Eeuw" 1913, I. bl. 373.
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liefde en den hoogeren juridischen zin. De methode van
den verstandigen wetsuitlegger is doodend voor het een
als voor het ander. Tegen die methode is Savigny het
sterk op den voorgrond tredend levend protest.
De besproken methodes worden door hunne voorstanders gerechtvaardigd met het gezegde : „het leven schrijdt
voort en de wet staat stil".
Al is de stilstand in de vet ook bij eene andere
methode dan de bunne niet volkomen, toch kan worden
toegegeven, dat tusschen wet en levee ten slotte een
conflict ontstaat, wanneer de macht om wetten op to stellen bij een staat is verloren gegaan en aan de gewoonte
1e bevoegdheid om recht to vormen wordt ontnomen.
De toestand is in ons vaderland zeker hoogst bedenkelij k en gevaarlij k. Bij een stilstand van rechtsvorming door
verkeerde staatsin stellin gen ontbreken de levensvoorwaarden
voor een juristenstarid en juist aan een gezonden en opgewekten juristeiistand hebben staat en" maatschappij dringend behoefte.
Kan een juristerikring, door of de wet ter zijde to
sehuiven of de wet to verdraaien naar wisselende behoeften,
de geschetste gebreken althans in hoofdzaak afwenden ? Ik
moet dit betwisten. De „verstandige wetsuitlegger" verliest
zijn karakter van jurist, dat zorgvuldige waarneming en
waarheidsliefde tot eisch stelt. De verstandige wetsuitlegger
en de mannen als Hamaker en Hij mans zouden volgens
von Arnim toch ook wel eenigermate kinderen zijn van de
„uberfeinerte and gelangweilte Stadt, " in dien zin dat zij
onder het vaandel van de werkelijkheid strijdende een
phantasie-studeerkamer-werkelijkheid in de plaats stellen
van hetgeen Arnim als werkelijkheid ziet, wanneer hij bij
burgers en boeren rondtrekt.
Arnim hecht aan een wet, zooals ieder die kan opslaan
en in hoofdzaak ka.n begrijpen. Het recht van onze nieuwe
mannen, die de wet ter zijde schuiven, wordt voor de
burgerij weder : iets geb eel onzekers, een soort „GeisterbeschworUng and Gluckspielerei," zooals Arnim bet noemt.
De Duitsche „Richtertag 'heeft de „vrij e rechtshan-
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Leering", zooals die ons door Mr. Fockema Andreae in zijn
Moderne Practuur is geschilderd, van zich geschoven als
een verouderd standpunt, als een reeds uitgebrande lamp,
die alle rechters heeft gemobiliseerd onder de wapenkreet :
„treu dens Gesetze".
In de Duitsche Juristenzeitung kwam de vraag ter
sprake, in hoever gerechtvaardig d is de tegenwoordige beweging onder de Duitsche juristen, die streeft naar het
plaats nemen midden in het maatschappelij k en economisch
leven, om daardoor visie to krijgen ten aanzien van de
eischen van het recht. Van eene zij de werd de behoefte
aan zulk indringen in de maatschappij betwixt. Men beschikte immers over mime jurisprudentie om zich van alles
op de hoogte to stellen. Hierm ee werd m. i, uitgesproken
een tegenwoordig veel verspreide dwaling. De beteekenis
van vet en recht is eenvoudig niet to doorgronden door
een ingaan uitsluitend op de conflicten. De vraag is ook
to stellen in hoever° men heeft een recht, hetwelk bevordert
goede maatschappelij ke gewoonten. Daarbij is de vastheid
en zichtbaarheid van het recht een hoofdfactor. Arnim
heeft dit zeer juist gevoeld. Al is de wet onvolmaakt, dan
nog heeft het levee -- zoo het slechts vastheid ziet het
vermogen om zich to plooien naar de wet; het beschikt
over mime hulpmiddelen om het gebrekkige grootendeels
onschadelijk to waken. Van dit vermogen wordt echter
bijna alleen gebruik gemaakt, wanneer men staat tegenover
het duidelijke en zekere.
In de groote steden, bij den handel, heeft men gelukkig hier en daar op het terrein van wat de Duitschers
de Verkehrsit ^e noemen
het door onze wet vrijgelaten
terrein van art. 1375 B. W.
een gezonde rechtsvorming
en rechtstoepassing door arbitrage-commission.
Onze rechtstoestand als geheel is onbevredigend en gevaarlijk. Verouderde codificaties zonder de macht om deze
to veranderen. Een vastgewortelde overtuiging aan het
ontbreken van de macht tot wetgeving met het gevolg
dat de lust om materiaal voor wetgeving to verzamelen
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verflauwt of afsterft. Aan het gewoonterecht slechts een
zeer beperkt terrein overgelaten.
Dit ales in een tij d, waarin de maatschappelijke en
economisehe verhoudingen veranderen, waarin naar de
wenken van Savigny voor den wetgever de grootste waakzaamheid ten plicht moet zijn om rond to zien welke veranderi.ngen de voortschrij dende tij d noodzakelij k vordert.
In de inleiding van zijn hoofdwerk (System I bl. X)
noemt Savigny den arbeid van vroegere geslachten van
juristen een rijke erfenis. Wij mogen zegt hij niet
door traagheid of waanwijsheid verzuimen gebruik to maken
van de ons door die erfenis geboden voordeelen.
Hoe gedraagt het tegenwoordig geslacht zich ten aanzien van de rij ke schatten, verborgen in de werken van
Savigny ? Zij zijn thans voor de mannen van theorie en
praktijk zelfs in den kring van geleerden meestal
een geheel onbekend terrein.
De man, die de leuze van Ihering : „durch das Romische Recht fiber das Romische Recht" reeds aangaf in
1839 ( System I bl. XXXI), wordt ons voorgesteld als de
bekrompen persoon, de Romanist pur sang, die alleen van
de Romeinsche rechtsregelen Neil verwachtte. De man, die
weer dan iemand pleitte voor waarheidsliefde, voor trouw
en ernst bij het reproduceeren van de gedachten van
anderen, is reeds vroeg het slachtofer geworden van vervalsching. Reeds Rudorff spreekt voor 50 jaar in zijne
necrologie van „die populare Verfalschung des Ansichten
Savigny's".
Wij leven in een tij d, waarin men zich in steeds toenemende mate verwijdert van de idealen van een Savigny,
ook van de zij de van hen, die zich Christelij ke
waarin
partijen noemen de hooge zedelijke idealen die het
Christendom in onze beschaving heeft binnengeleid, worden
verduisterd en in gevaar gebracht. Een tijd, waarin men
niet als Savigny tracht scheidsmuren omver to halen,
dock waarin men kunstmatig scheidsmuren opbouwt.
De meeste fouten, waartegen Savigny strij d voerde, herO. E. XIII 4
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leven tegenwoordig in nieuwe kracht. Op het algemeen
gebied van het staatkundig en maatschappelijk leven en
op het bijzonder terrein van het burgerlijk recht.
Wanneer ik in de bovenstaande bladzijden hel p gepoogd eenige voorstelling to geven van de hooge persoonlij kheid van Savig ny, dan deed ik dit mede in de hoop,
dat mijne herinnering aan hem sommige jongeren moge
als de meerderheid van het thans
opwekken om niet
wegstervend geslacht voorbij to gaan aan den grooten
jurist, maar in hem weer to zoeken inspiratie ter versterking van de zedelijke en intellectueele krachten, waaraan
de jurist be hoefte heeft.

CHRISTENDOM EN KULTUUR
DOOR

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

III.
De historische lijnen loopen door, al schijnen zij ook
of to breken. Of liever : wij zien in den gang der historie
niet zoozeer vaste, rechte lijnen, als wel een weefsel waar
vele draden door elkaar loopen. Het ideaal der gekerstende
menschheid, in ons voorgaand artikel geteekend, ging niet
verloren, maar de door Naar gezochte eenheid viel uiteen.
Er zijn in de geschiedenis perioden wier geestelij ke veroveringen een atmosfeer scheppen, die eeuwen nawerkt,
waarin geslachten zullen ademen. Zoo de Grieksche besehaving der groote eeuw van Athene. Men kan niet registreeren
wat zij voor de mensehheid is geweest; een aanzienlijk deel
van "t kapitaal der kultuur, althans der denkbeelden en
gevoelens die werkzame krachten zijn gebleven in de geschiedenis, dagteekent van dit tij dperk. An dere perioden waken
weer blij vende instellingen : Rome sticht het rij k en daarbij
wet en recht voor de latere mensehheid. Met groote visie,
in diep innerlij ken strij d le ven wekken ; hechte gebouwen
stichten die de eeuwen verduren : ziedaar de twee richtingen.
Ook in opvoeding en onderwijs staan zij tegenover elkaar,
loopen sons wel parallel. Daar: de opvoeding die in hart
en verstand de kiemen legt, langzaam werkend, mensehen
tracht to vormen, niet de gevallen katalogiseert met de
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antwoorden die er bij passen, maar toerust met kracht om
in die gevallen als zij zich voordoen zelf to oordeelen en to
handelen, bek waam maakt ook voor het onvoorziene. Tier
het mededeelen van al wat later to pas kan komen, oplossingen
voor vragen die nog niet gerezen zijn, formules die men
alvast inprent. Het eerste ligt in het evangelie dat de geloovigen in de wereld zendt, beschermd door God, geleid
door den Geest, niet afgericht naar een model. Doch de
Middeneeuwen bouwen het veilige klooster, de imposante
kathedraal; daar zal de christelij ke menschheid woven, vandaar de wereld beheerschen ; dit gebouw heeft de beloften
van eeuwigen duur.
Mijn lezers hebben in de vorige artikels het verschii
tusschen deze beide wegen in de gangers der menschheid
kunnen proeven. Het evangelie deelt aan de geloovigen alter
eeuwen de innerlij ke kracht mede die niet verlegen laat ;.
een handboek van regels laat er zich niet nit aflezen, en in
de wereld vermengt het ich met een beschaving van and ere
herkomst. Het Middeneeuwsche systeem in alomvattende,
grootsche eenheid omspant de wereld, maar kan toch niet
met alle veranderende toestanden rekening houden, het
nieuwe werd het onvolkomen meester. Toch blijft het nawerken, sours als bleeke schim, leeg leader, maar ook als
een nog altij d machtige organisatie, dan weer is er in de
ontredderde gemoederen een verlangen, als een heimwee
daarheen terug.
De derde periode die wij nu gaan beschrij ven is
die van de reactie tegen, het of breken van de Middeneeuwsche eenheid. Deze is niet weer het een en al, zij is
zelfs niet weer de voornaamste factor in 't kultuurleven ;
maar naast de hoofdlijnen blijft Loch deze lijn doorloopen.
Daartegenover komen nieuwe idealen en motieven voor de
kultuur to voorschijn; wij zien in de eeuwen der moderne
historie waarlij k niet louter negatie, ontbin ding, oplossing.
wel doet het zich zoo voor in het oog van den Katholiek ;
doch wij zullen in de eeuwen van Renaissance, Reformatie,
Rationalisme (verlichting, Au f klarung), Revolutie ook positief
een betrekking tusschen christendom en kultuur erkennen.
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Met min of meer recht spreekt men vaak van de herlevingen van kennis en beschavin g onder de Karolingers,
en dan weer in de 13e eeuw als van vroeg-Renaissance.
In strikten zin bewaren wij dien naam voor de beweging
die van de 15e eeuw door geheel Europa is gegaan. Zoo
zij de Middeneeuwsche maatschappij niet omver wierp, zij
verbrak althans de kerkelijke heerschappij. De hervorming
aan hoofd en leden, die aan de reeds zoo lang kwijnende
kerk, aan de in 't gedrang komende pauselij ke macht,
inwendige reinhei.d en uiterlijken luister zou hergeven was
mislukt. Ook de greep, die sedert 't begin der 13e eeuw
de bedelorden hadden op de geestelij ke ontwikkeling, was,
hoe forsch en diep ook, niet bij machte gebleken 't kerkelij k verval tegen to houden. Met steeds grooter kracht
begonnen de wereldsche belangen naar voren to treden.
TTitvindingen als die van 't buskruit, van de boekdrukkunst,
de ontdekking van Amerika openden nieuwe gezichteinders.
Daarbij kwam de val van Byzantium, die een aantal
vluchtelingen naar Italie dreef, Welke daar de vrij wel verloren kennis van 't Grieksch en schatten der litteratuur
brachten. De klassieke wereld herleefde in de kringen die
gretig dat nieuwe opnamen, in de Platonische akademie to
Florence, aan de kunst- en pracbtlievende hoven der Italiaansche vorsten. Dit was nog jets geheel anders dan het
leader der Middeneeuwen gevormd door Romeinsche organisatie ern 't A.ristotelisch systeem. Nu drong de geest der Grieksche oudheid door, men greep er naar als naar jets nieuws.
Dit nieuwe begeerde noch verdroeg inlij ving in het
bestaande. Het liet zich niet uiterlij k kerstenen. De
oudheid had waarde op zichzelf. Er trilde in de gemoederen een nieuwe „lust om to leven ". Nu niet in de verwachting van een heiland, maar in het g evoel der eigen
heerlij kheid van wetenschap en kunst kon men den virgiliaanschen juichkreet herhalen magnus ab 2ntegro seclorum
nascitur ordo. Dit nieuwe geslacht nu vroeg geen doop van
de kerk. Wat sterker is: de kerk dacht er niet aan dien doop
op to dringen. Het pauselijke hof zelf werd in vollen zin
een Renaissance hof, waar een Mediceer of een ander als
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Italiaansch vorst regeerde ; in de Romeinsche curie heerschte
volkomen wereldsche geest, verfijnde, prachtlievende kultuur,
waarachter het Christendom scheen geheel schuil to gaan.
Het is ongelooflijk hoeveel geest, vernuft, talent, genie zelfs
to voorschij n kwamen en on der de bescherming van talentvoile vorsten zich ontplooiden. Het was een tij d van
smaakvolle weelde, van verfijnd genot, dat alras aan
perverse neigingen vrij spel laat, zoodat van onder het
vernis van beschaving de barbaarschheid aan den dag komt ;
maar daarnaast was het ook een tij d van ernstigen arbeid,
kunst en studie, van een samenleving niet slechts in fijne
vormen maar vooral in geestelij k verkeer.
Waar was in dit alles de aanraking met het Christendom ? Positieve betrekking tusschen Christendom en deze
kultuur zoekt men veelal alleen in Duitschland, waar Huinanisten en Hervormers elkander steunden, althans voor
elkander den weg bereidden. Overigens ligt het voor de
hand den wereldzin der Renaissance als anti- in elk geval
als onchristelij k to verwerpen en van de menschen dezer
periode een kleurrijk maar afzichtelijk tafereel to teekenen.
Men luistert dan alleen naar den spot waarmede in Italie
een Boccaccio of to Keulen de brieven der duisterlingen
(epistolae obscurorum virorum) monniken en priesters treffen. Wij hooren niet slechts bestrij ding van de sombere
kloosterlingen, alleugs wordt de prediking der wereldvreugde
tot een emancipatie van het vleesch. Wij zien dan die
velen als Wier type gem eenlij k de Borgia's gelden ; het
beeld der Renaissance staat voor ons gelij k H. Tame het
teekent in zij n Voyage en Italie. Indien deze tij d goden
deed herleven (ik denk aan een roman van Merej kowsky)
dan staan deze beslist tegenover den God der kerk, ja den
God van het evangelie.
Zoo denken velen. Toch is zulk een beschouwing
onjuist, voor 't minst eenzij dig, vooreerst is het altij d
verkeerd een tij dvak zoo to isoleeren als men her doet.
Stellig molten wij het onmiddellij ke, zelf heerlij ke van een
periode niet opoferen aan dat „mediatiseeren" dat von
Ranke zoo terecht veroordeelde, waarbij wij alles slechts zien
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in de historische lijn, in de evolutie, alleen in 't betrekkelijke, als „Durchgangspunkt". Ook de Renaissance heeft
een eigen stempel. Maar zonderen wij Naar geheel of van de
Middeneeuwen, dan zien wij voorbij dat de bodem waarin
de onzichtbare kiemen der kultuur vielen, bereid was door
de Middeneeuwsche ontwikkeling. En wat er nit deze
beweging, die den nieuwen tijd inluidt, blijft, is niet beperkt tot wat uiterlij k als resultant is aan to wij zen, het
bestaat in een behoefte aan een andere harmonie en eenheid dan die welke de Middeneeuwsche wereld heeft voortgebracht.
Dezen factor nu, dien wij moeilij k kunnen definieeren,
leeren wij kennen als wij hierbij het oog vestigen op een
dieper verband tusschen kultuur en Christendom. De Renaissance-kunst breekt met den omhoog strevenden Gothischen
stijl, zij schept een stijl die minder naar 't bovenaardsche
wij st, maar die toch ook een kerksti j 1 is, ja nad er komt
aan de basiliek van ouder christelijke eeuwen. Niet
slechts als architectuur maar in alle plastische kunsten
werkt de kunstenaar voor de kerken en last zich bezielen
door de gewij de stof. Wel heeft een Rafael ook wereldsche
onderwerpen gehad, zoo die reeks van zolderschilderingen
waarin hij 't antieke sprookje van Amor en Psyche doet
herleven, zoo ook die school van Athene die tegenover de
Disputa hangt in een der Stamen van 't Vatikaan, als
ten bewijze dat het antieke en 't christelijke, zelfs het
kerkelij ke, thema van het tweede dezer doeken, niet on vereenigbaar worden geacht. Toch hebben het overgroot
aantal der Renaissance-beelden en schilderij en christelijke
on derwerpen, vaak dezelfde : altij d madonna's, geboorten,
grafleggingeen (pieta's), martelaren, zoodat zij die geen
orgaan hebben voor deze dingen over groote eentonigheid
klagen.
Wat is nu het eigenaardige dezer kunst ? Wij moeten
Naar niet met de stijve Byzantijnsche gestalten vergelijken,
maar Naar zien in verband met en in tegenstelling tot de
primitieve school in Italie en in Vlaanderen die heden zoo
vele be wonderaars telt. Het zou onzinnig zij n aan deze
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primitieven, aan een Memlinck en een Fra Angelico levenswaarheid, oog voor de werkelij kheid to ontzeggen. Het is
integendeel door het scherp zien en even scherp teruggeven
dier werkelij kheid dat zij ons diep treffen. W ij kunnen hun
noch Byzantijnsche noch symbolische kunst verwijten. Hoe
nauwkeurig geven zij kleine trekjes, hoe minutieus merken
zij alles op, hoe bloeit ook bij hen de portretkunst. Waarlijk
met niet minder recht dan de Renaissance-kunstenaar staan
zij order de meesters to boek. Maar de geest is verschillend.
Voor de primitieven leeft nog de ougebroken eenheid der
Middeneeuwsche wereld, in monniken-vroomheid gelijk bij
Fra Angelico, in een eerbied die b ooger dan de schoonheid
grijpt, die aan hetgeen zij voorstelt ook gelooft. Dit nu
ontbreekt niet altij d, maar toch veelal aan de Renaissancemenschen. Zij . zijn geheel, in elk geval in de eerste plaats,
kunstenaar. Zij idealiseeren de aardsche werkelijkheid, weer
dan de primitieven, maar zij blijven dan ook bij dit aardsche
ideaalbeeld staan. Ja, ook zoo komen zij wel in aanraking,
min of weer, met wat voorwerp van aanbidding was, maar
dit is voor hen minder een gegeven iets dan eigen schepping.
Hier is evenwel niet louter afval van de vroomheid. Meer
dan de primitieven staan zij voor het mysterie van 't goddelij ke in 't menschelij ke, van het vergoddelij ken der menschelijke gestalte. Zeker, de madonna, de reine maagd, de
hemelkoningin, wordt weer een schoone vrou w, in wie kinderlij ke en moederlij ke trekken wonderbaar samengaan, het
bovenwereldsche gaat er vaak af, de heiligen verliezen sours
hun stralenkrans; maar hetgeen gezocht en bereikt wordt
is niettemin een zeer voorname zij de van 't christendom.
Immers ziehier Pen streven om de onderlinge aanraking
van het goddelijke en het menschelijke aanschouwelijk to
nzaken, om door to dringen in dit tweeledig wonder: de
vergoddelij king van den mensch, de menschwording Gods.
Laat ons niet blind zijn voor de gevaren in de manier waarop
de kunst dit verwerkelijkt ; maar laat ons toch erkennen
dat het dogma en de ascese evenmin volstaan om dit mysterie
to doorgronden. En onder de Renaissance-kunstenaars is or
althans ern geweest die in sidderende emotie het ontzaglij ke
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van Gods maj esteit heeft gevoeld en vertolkt : Michel Angelo
die niet alleen het grootsche in schoonheid zag, maar die
in schepping, val, herstel den achtergrond van wereld en
leven erkende en in gestalten belichaamde.
Zien wij dus ook in de Renaissance een vorm van de
kerstening der kultuur, daarin lag toch niet Naar eigenlijke
bedoeling. Zij is en blij ft een kultuurbeweging, dock niet
buiten de christelijke sfeer; en zoo erlangde zij ook voor
het geloofsleven beteekenis. Als kultuurbeweging bleef zij
ever iwel tot de hoogere kringen, de elite beperkt; zij kon
niet populair worden. Hoofsch in Italie, geleerd in Duitschland, litterair elders, stellig een breede stroom die door
de landen vloeide, oefende zij oak op allerlei kringen
invloed, dock zij ging niet als een schok door de volksziel noch gaf zij leiding aan de gemoederen voor de diepste
behoeften.
Zonder deze beweging die door Europa ging in al haar
vertakkingen to volgen, willen wij toch op enkele parer
gestalten in de verschillende landen wijzen, vooral om to
doen uitkomen dat zij niet overal, gelij k in Italie, in de
eerste plaats de beeldende kunsten tot voertuig had. Zij
kwam ook in wetenschap en litteratuur to voorschijn.
Waar zij litterair werd, zooals in Frankrijk met Rabelais,
Montaigne, kwam de herleving van heidensch denken
sterker uit. Levenswijsheid in stoische vorinen of met seeptisehen achtergrond verliet vanzelf den bodem der kerk,
al was er geen behoefte die breuk ook uiterlij k to voltrekken.
De twee grootste gestalten der Renaissance-besehaving
staan eenig szins ter zij de, door hun landaard afgezonderd.
Zoo de Spanjaard Cervantes, die aan den eenen kant
de Middeneeuwsche ridderidealen als onwezenlijk bespot,
maar daartegenover de roeping der christenheid om de
Turken to weren hoop houdt. Evenals Cervantes behoort
Shakespeare reeds tot het latere tij dvak der beweging,
Wier traditie hem niet heeft gevormd, maar Wier grootste
vertegenwoordiger hij is door dat hij, buiten de kaders en
vormen der Middeneeuwen om, het leven in zijn diepte,
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de roerselen van het menschelijk hart in hun verscheidenheid kent.
In Duitschland werd het Humanisme van Reuchlin
en Erasmus voorlooper, ja bondgenoot, der Hervorming.
vooral doordat het met de kernnis der grondtalen des
Bijbels den toegang opende tot deze bronnen zelf en zoo
het middel gaf om buiten de kerkeli j ke instelling nader
tot het oorspronkelij ke christendom to komen. Dat het
woord „bekeert u" beduidt „verandert van gezindheid", en
niet op kerkelijke boete en biecht sloeg, was een inzicht
zonder hetwelk Luther zijn 95 stellingen niet zou hebben
geschreven. Naast Luther staat Melanchthon de humanisthervormer; zij zijn het die to samen weer den Bijbel voor
het yolk openden.
Toch was er meer noodig dan de tekst van het Nieuwe
Testament waarin Erasmus zoo bedreven was; uit de geloofservaring van een diepe persoonlijkheid als die van
Luther is de Hervorming voortgekomen. Men proeft in
zijn optreden overal de behoefte aan gerechtigheid voor
God, aan innerlijken vrede, onvervuld door de oefeningen;
zijn „Busskampf" is eerst tot overwinning gebracht bij het
aannemen van Gods genade door het geloof. Dat het Protestantisme, trots dit zich concentreeren op het innerlij k
leven, Loch een positieve houding tot de kultuur heeft
aangenomen kan oppervlakkig beschouwd bevreemden, het
last zich historisch zeer goed begrij pen. Het ligt reeds in
de ervaring van Luther die niet uit het gedruisch der
wereld in de afzondering den vrede der ziel heeft gezocht,
die als monnik het valsch geestelij ke der uitwendige
praktijken had leeren kennen, had ondervonden dat de
nooden van het hart niet op dien weg werden genezen, de
behoefte aan God niet bevredigd. Toen hij nu Gods genade
had leeren kennen, wilde hij zich niet buiten de wereld
plaatsen, maar zag zich in die wereld zijn taak aangewezen.
Geen historische beweging is bij haar oorsprong minder
opzettelij k gewild dan de Hervorming. Luther gevoelde zich,
Coen hij zijn 95 theses aanplakte, nog goed Roomsch, en
ook toen hij de gevolgen van zijn daad zag, scheurde hij
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zich niet van de kerk los. Ja, door met klimmen de duidelijkheid het middelaarschap van Rome als voorwaarde van
behoud of to snij den verbrak hij de eenheid der Middeneeuwsche wereld, maar hij trad allerminst op als een stormachtig revolutionair. Eerst stap voor stap, onwillens, werd
hij tot de break met Rome gedrongen. Hij mocht het heil
zijner ziel en de reinheid des evangelies niet ten offer
brengen, anders ware hij, de conservatieve zoon uit het yolk,
vol van ontzag voor het bestaande, gevestigde, stellig aan
de kerk onderdanig gebleven. Zelfs toen de break openbaar
was heeft hij kerkelijke nieuwigheden tot het noodzakelijkste
beperkt. Hij die de „babylonische gevangenschap der kerk"
zag in het geketend zijn aan de sacramenten, wilde Loch in
het sacrament de reeele tegenwoordigheid des Heeren niet
missen. Voor hem ging het woord Gods niet in de`innerlijke
geloofservaring op, angstig stelde hij zich to weer tegen een
geestdrij verij die het geschreven woord niet „laat staan".
Eigenaardig is Luthers houding ten aanzien der kultuurelementen die de kerk in zich had opgenomen. Hier is van
groote beteekenis dat hij Augustijner monnik was; de overweldigende indruk van Gods genade, waaruit ons geestelijk
leven vloeit, is bij hem niet minder dan bij den patroon
zijner orde overheerschend. Ook de tegenstelling tot de
Thomistische Predikheeren, die op zijn Ievensloop zoo sterk
invloed oefent, komt, althans uiterlij k, nit dezelfde omsta ndigheid voort. Van Tetzel of zijn bet aldoor Dominicanen
tegen wie hij fel to strij den heeft. Daarmede komt nu overeen
dat Thomas, en Aristoteles erbij, steeds in kwaden reuk bij
hem staan. Het zijn de Mystieken, Tauler en de „Theologia
Teutsch" op wie hij zich gaarne beroept. Aan de scholastische overlevering knoopt hij dus niet aan. Wel aan de
oud-christelijke, daarbij aan de geheele dogmenvormende
periode der 4 concilies, tot 451, Wier christologische bepalingen hij gaaf aanvaardt.
Terug tot het evangelie ; stellig heeft deze lens van
Luther en Melanchthon, die hun rechtvaardigingsleer direct
aan Paulus ontleenden, en van wier vroomheid de levende
Jezus het middelpunt was, het karakter van 't Protestantisme
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sterk bepaald. Maar het was niet tot een kultuurloos
evangelie, een eschatologische verwachting, van de wereldsche toestanden afgewend, dat zij terugkeerden. Zij aanvaardden de christologie, die met behulp van het antieke
denken was gevormd. De klassieke beschaving bleef bij hen
in eere. En: wat Luther zelf betreft : hoe dieper de kloof
werd van de Middeneeuwsche kerk, des to vaster sloeg hij
zijn tent op in de ordeningen der politieke en bur ; erlij ke
samenleving. Keizer en rijk zijn 't voorwerp van zijn eerbied
en vertrouwen, zoolang het gaat; zijn landsvorsten ontziet
hij, sours meer dan goed was; is de priester niet meer orgaan
Gods, de overheid is het, tot den christclij ken add der Duitsche
natie richt hij een zijner treffendste vertoogen.
Zoo is het duidelij k dat wij gemakkelij ker van een
Protestantsche dan van een christelij ke kultuur kunifen
spreken. Er ligt in 't eerste veel minder van een paradox,
een samenvoeging van ongelij ksoortige grooth eden. Ja ook
het Protestantisme richt zich op 't innerlij ke, op 't onwereldsche; anders ware het geen christendom ; maar het brengt
van zijn oorsprong mede en bewaart in zijn ont Wikkeling
een veel positiever betrekking tot de kultuur dan wij in
't oorspronkelijke Christendom vinden. Het Protestantisme
is niet eschatologisch, niet ascetisch, niet hierarchisch,
kortom het leeft niet bu.iten de wereld. Dat wij dit zeggende grenzen trekken; vie ontkent het? Maar binnen
deze grenzen ontwikkelt zich een rijke kultuur. De Hervorming bevrucht het gemoed en de samenleving op nieuwe
wijzen. De band der kerkelijke eenheidskultuur is doorgesneden ; maar ziet, zij valt niet uiteen in louter levenlooze fragmenten : neen levenskiemen ontbot ten in rij ke
verscheidenheid.
Op deze kultuur heeft de Bijbel een Breeden invloed
gehad. Uit die bron ontsprong leven, in denken en gevoeleu, onafhankelijk van wat in de Roomsche begrippen
en kerkvormen was medegedeeld. Werkte dit nu in de
eerste plaats op 't geloofsleven, het vond toch op politieke
(vooral bij Gereformeerden) en burg erlij ke verhoudin gen
(vooral bij de Lutherschen) veelvuldige toepassi.ng. Ook de,
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rationale en de popUlaire geest werden er door bevrucht.
hit den nog niet ontgonnen rijkdom der volksspraak kwam
die kernachtige taal voort waarin Luther den Bijbel vertaalde, waarin hij ook Middeneeuwsche zangen op Duitsche
lippen legde, straks eigen liederen dichtte, son gs, zooals
zijn „vaste burcht", aan een Psalm ontleend. Het religieuze
lied bleef een geestelij ke schat van het Protestantisme,
vooral het TDuitsche. Dat lied begeleidde de Protestanten
in hun strij d en hun lij den, als „Ge uzen liedekens" als
„Kreuz- and Wander-lieder". Het gaf in vrediger tijden
uitdrukking aan fijne schakeeringen van diep persoonlijk
leven. En, wat het nationale betreft : wij Nederlanders
weten hoe overwegend groot het aandeel is dat aan het
Protestantisme in de vorming van onzen volksaard toekomt. Maar er zijn in den invloed der Hervorming op 't
volksleven, populair en nationaal, zeer vele schakeeringen.
Naast het kerkelijk Protestantisme der beide groote confessies komen pier ook Doopers, mystieken, Eng elsche
Independen ten (ook in Amerika), vrij denk La s in as nmerking.
Toch wist de Hervorming allerlei geestelijke schatten
to lichten. Geen wonder waar 't nlenschelijke, 't natuurlijke gezien weed in het licht van Gods woord, niet meer
onderdrukt door een valsch gezag, een uiterlijke eenheid,
maar bevrijd en geleid door God. Vooral het christelijk
gezin heeft zijn voile waarde, zijn hechten band, zijn innigen
samenhang pas gekregen in 't Protestantisme.
Rome heeft merkwaardig scherp erkend Welke leemten
de Hervorming Naar aanwees. In de contra-reformatie
vooral geleid door de JezuIeten heeft Rome, juist op die
bestreden punten, den strij d met het Protestantisme aangebonden, getracht eveneens aan de nationale behoeften en
de populaire neigingen aan to knoopen. Nog anders dan
de bedelorden werden de JezuIeten de leidslieden en biechtvaders der vorsten, de moralisten voor de school, de pedagogen der jeugd. Het scheen wel dat de reactie de oude
macht zou herstellen. Na de godsdienstoorlogen was niet
slechts de verdere verbreiding van het Protestantisme gestuit,
maar de Protestantsche landen waren't zij, als Duitschland,
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voor langen tijd verzwakt, 't zij, als Engeland, voor Rome
open. Eerst onze Willem III, de koning van Engeland, werd
de redder van de benarde Protestantsche wereld, daarmede
van de vrijheid en de beschaving in Europa.
Zoo was een crisis voor het Protestantisme vroeger en
sterker gekomen dan men zou verwachten. Het heeft van den
nanvang met veel bezwaren to kampen gehad. Sterk met de
Roomsche overblijfsels die het steeds aankleven. De forschere,
zelfstandige organisati e, de meer scholastische dogmatiek der
Calvinistische kerken hebben stellig voordeelen boven de
Luthersche, maar zij blijven meer Roomsche bestanddeelen
in zich dragen, zijn meer „kerkelijk" en „scholastisch"
dan voor Protestanten gewenscht is. Ook Protestantsche
politieke bemoeiingen blij ven waarlij k niet vreemd aan de
onzuivere vermenging van 't geestelijke en 't aardsche; in
dit opzicht staat een Calvinistische theokratie niet veel
zuiverder dan een Roomsche hierarchie. Roemen wij als 't
groote voordeel van de hervorming de ontluiking der
christelijke persoonlijkheid, de netelige vraagstukken der
ware verhouding van individu en gemeenschap zijn door
't Protestantsche individualisme niet opgelost; wij zien het
wanneer wij o pmerken d at de Protestanten van 't echte
type, het zuiverste gehalte, de Methodisten en de Pietisten
zijn. Eindelijk en boven al het aangeduide : de „Entprofanisierung" van het leven als de groote daad van Luther
geroemd, is meer een taak dan een resultant; want, om de
verschillende levenskringen niet slechts los to maken van
een kerk maar waarlij k in verband tot God to brengen, to
behandelen als heilig, vereischt een kracht van geestelij k
leven die moeilijk als blijvend bistorisch bezit eener
groote gemeenschap is to handhaven. Zoodra nu deze
geestelijke kracht to kort schiet, valt het leven Loch weer
in zijn „profane" gelijkvloerschheid terug. Zoo is de eer
van de Hervorming tevens haar groote klip : zij schijnt to
hoog to grijpen en daardoor wel laag to moeten vallen.
Inmiddels wij achten de rol van het Protestantisme
ook voor de kultuur nog niet afgespeeld. Haar prediking
van vrijheid schenkt aan de kultuur de onmisbare levensvoor-
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waarde. Maar beseflooze lieden gevoelen niet dat vrijheid een
neutraal woord is : dat het losmaken van banden zoowel voor
geestelij k levee den weg opent als aan allerlei verkeerds
vrij spel laat. Waagt men het, echt Protestantsch, met die
vrijheid, niet gebreideld door uiterlijke belemmeringen, zij
moet in een sterk geestelijk leven, dat de wereldsche toestanden ziftend oordeelt en krachtig vernieuwt, Naar inhoud
hebben. Hierin nu schiet het Protestantisme vaak to kort.
Toch blijft het christelijk leven uit de Hervorming
voortgekomen als een zuurdeeg in de wereld werken. Vele
Vormen van het moderne leven zijn er nit gesproten.
Vele, lang niet alle. Daarnaast is allerlei van andere herkomst, ontwikkeld nit wereldsche toestanden en bronnen,
van de oudheid, de Renaissance, nit nieuwere beschavingsfactoren. Daarmede nu komt ook het Protestantisme in
aanrakin g, niet om het uiterlij k to doopen, zooals Rome
tracht to doen, maar om er g eestelij ke leiding aan to geven.
In de 18e eeuw vinden wij een zeer samengesteld complex
waarin ook de tegenstelling Rome en Hervorming invloed
oefent, maar de kultuur toch weer zelfstandig zich ontwikkelt.
Men zegt zelfs vaak dat eerst de 18e eeuw een eind maakt
aan de Middeneeuwen. Toen, en niet met de Hervorming,
zou de moderne wereld ontstaan zijn, Wier kenmerk is dat
de kultuur een eigen waarde heeft, niet weer ondergeschikt
aan vreemde, religieuze, machten, zoodat ook de zedelijke
normen niet weer aan den godsdienst maar aan de kultuur
gebonden zijn.
Wij raken pier een vraag aan, die niet eenvoudig met
ja of neen is to beantwoorden, een vraag die ons in het
hart van ons onderwerp, christendom en kultuur, brengt. Zij
betreft de beteekenis der Hervorming. Is het Protestantisme
niet anders dan een besnoeid, een, zij het ook op belangrij ke
punten gewij zigd, Katholicisme, waarin deze wereld naar
buiten- en bovenwereldschen maatstaf beoordeeld, aan vreemd
gezag onderworpen is, de beschaving derhalve er ondergeschikte plaats bekleedt 4f wel, is met de vrij ere atmosfeer
die de Hervorming toch ontegenzeglij k heeft gebracht,
ook de nieuwe wereld ingeluid, voorwaarde en waarborg
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gegeven voor rijke en echte ontwikkeling van den menschelij ken geest en voor de samenleving ? In deze vragen zelf
zijn twee richtingen aan het woord en wordt de scheiding
der geesten openbaar. Hij, die door kultuurwaan bedwelmd,
het Protestantisme slechts een halve emancipatie acht,
gevoelt het ten slotte als een nieuwen hinderpaal op den
weg van vooruitgang. Voor den geloovigen Protestant ligt
nog altijd zijn task op den, weg der Hervorming.
Ook de laatste gevoelt echter levendig dat hij overvraagt wanneer hij beweren wil dat de moderne kultuur
vrijwel geheel vrucht is dier Hervorming. Zeker, Naar voor
ons aantrekkelijkste ontwikkeling heeft zij in de (^ermaansche
landen, maar wij kunnen toch niet het Frankrijk van
Lodewij k XIV, in de glorie van een go «den eeuw, wij kunnen
evenmin de 18e eeuw uitschakelen. Deze nu volgt in geheel
Europa bewust en gewild een weg die van het kerkelij k
christendom, zoowel het Roomsche als het Protestantsche
afvoert.
Wel wilde het Rationalisme het christelijk geloof niet
afschaffen, zelfs de kerken niet sloopen ; het herleidde alleen
dit geloof tot een kern, die van datgene wat de eeuwen
door als kern had gegolden, zeer sterk verschilde. Dit
verschil gevoelde men evenwel niet levendig. Want in de
kerken zelf was het leven slap. Tusschen den geest der
eeuw en het kerkelijk christendom kwam het slechts bier
en daar tot botsingen, zoo waar Voltaire hetzij met bij tenden
spot hetzij met echte verontwaardiging, gelij k in de zaak
van Calas, zich tegen „1'infame" keerde. Maar de humane
geest des tij ds heerschte steeds weer ook in de kerk, met
name in het versteende . Protestantisme waar alleen Pietistisch aankweeken van persoonlij ke vroomheid en Methodistische ijver het leven in hielden. Zoo ontvlamde er
nauwelijks strijd tusschen het christendom en de kaltuur
van het rationalistisch deiisme, dat zijn redelijke instemming
en zijn gevoelvolle bewondering niet onthield aan wat
hoofdzaak was in 't christelij k geloof : God, deugd, onsterfelij kheicl.
De n oodzakelij kheid en de waarde van 't werk der
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18e eeuw lag stellig in de em ancipatie der humaniteit. Maar
dit humane zelf werd gelijkvloers opgevat. En zoo mist
dit tijdvak in zeldzame mate het grootsche en is in ooze
schatting bijzonder geantiqueerd. De waarlijk groote geesten zijn schaarsch en staan min of meer op zichzelf :
Lessing, Rousseau, Kant: de drie eenigen Wier invloed in
de volgende eeuw duurt, omdat zij zich in verschillende
mate boven het peil van him omgeving verheffen. Wel
speuren wij ook nu nog van den 18e eeuwschen geest,
in de burgerij is vrij wat van den redelijken godsdienst,
den moraliseerenden zin ; ook in de 19e eeuw klinkt nog
wel het lied van den b'raven man, maar dit alles wordt toch
als verouderde „Zopf" als „spiessbiirgerlich" gevoeld ; de
eenigszins ontwikkelder zoon onzer eeuw gaat er met een
glimlach aan voorbi j.
En toch dagteekent de modern e geest grootendeels
van de 18e eeuw. Het aankweeken der humaniteit op
zichzelf, de vraag naar den inhoud der menschelijke persoonlij kheid : ziedaar wat de onvermij delij ke, ook de vruchtbare weg was door de verlichtingseeuw ingeslagen. Het
was evenwel een noodlot dat Naar eenerzijds een grootsche
strij d ontbrak, en ook dat h aar streven niet aan stonds in
een man van hoogen rang belichaamd werd. Het dwepen
met natuur, rede word nu zoo goedkoop, eischte geen
inspanning, de verlichting had zoo spoedib gewonnen spel.
Werd aan kritiek sedert P. Bayle en aan wetenschappelijk
onderzoek door de Encyclopedisten vrij wat arbeid besteed,
zelfs op deze terreinen kan de 18e eeuw geen reuzenarbeid
aan wij zen, h aar werk bleef steeds on der den invloed der
oppervlakkige leidende denkbeelden die vast schenen
to staan.
Onder die gedachten stond het dogma van de „goedheid der menschelijke natuur" in het middenpunt. Aan
de diepere geestelijke ervaringen, waaruit de Hervorming
ontstaan is, was men vreemd. De spanning en kloof die
de mensch in zijn binnenste vindt, de strijd tusschen
ideaal en werkelijkheid, tusschen zijn hoogere en l.agere
natuur, de oneindige behoeften nooit vervuld : men is het
0. E. XIII 4
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als groote, ledige woorden gaan beschouwen, gelijk heden
oppervlakkige lieden het nog doers. De menschelij ke natuur
volgt de rede gewillig en vindt gemakkelijk Naar bestemming ; is het evenwicht misscb ien tij delij k gestoord, men
behoeft bij een natuurlijke, redelij ke leefwij ze zich daar
niet lang ongerust over to waken.
Met onze rede is evenwel het diepste, meest persoonlijke
in ons niet aangeduid. De rede is eigenlij k het onpersoonlij ke
in ons tegenover het individueele in emotie, wil, ook in den
onbewusten achtergrond van omen. geest. Hiervan had de
8e eeuw geen besef. Zij wendde zich steeds tot de abstractie.
Zij moist, het zou straks in de Revolutie blijken, wat de
mensch, de burger, de deugd was; met de levende werkelijkheid der verscheiden toestan den held zij zich niet op. Zelfs
een harer grootste geesten, Lessing, verkoos het abstracts
boven het concrete: eeuwige redewaarheid boven toevallige
historische waarheden, beslechting der otlde veete sedert de
Sofisten telkens heropend tusschen het historische, con ventioneele en het natuurlijke. Daarbij ziet men alleen voorbij
dat in de historie de pols van het leven klopt en dat het
natuurlijke, redelijke een afgetrokken begrip is.
Zoo kan het ons niet verbazen dat de 18e eeuw kultuurarm is geweest. Kultuur ontstaat in de worsteling om
hooge problemen, bij een groote taak, door den arbeid van
diepe geesten. Dit alles ontbrak. Het christendom trachtte
zich in de ingenomen posities, in organisatie en dogma, to
handhaven, was veelal bereid tot compromissen met den
tij dgeest. Al klonken Kier en daar, vooral door het Engelsche
Methodisme, nog levende, bezielende woorden, al ondernam
men in de zending levend werk, op wij de velden in het
Protestantisme was de slaap van zelfgenoegzaamheid en
zelftevredenheid gedaald. Daartegenover nu wenkte het
Rationalisme geen andere taak dan eene waarmede het
onmiddellijk gereed was. Het beroep op de rede volstond
voor alle Ievensvragen ; wel een bewijs dat men die levensvrag en niet begreep. In vergelij king met de Middeneeuwen,
die wel degelijk kultuurarbeid van belang hadden verricht,
was de 18e eeuw al to gemakkelij k aan Naar bezit gekomen.
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In vadsige rust kon men zich bij het verkregene neerleggen.
Was de mensch niet goed, de rede niet algenoegzaam, het
gevoel niet rein ? Ook in de kerken drong dit Rationalisme
door, sours in den gemengden vorm van een gematigd
Supranaturalisme ; zoowel een aantai onzer gezangen als
liederen van 't Nut van 't A igemeen geven er vrij bespottelijke
proeven van.
Met dit een en ander wachtten de vragen van het hart
vergeefs op antwoord, gelijk de behoeften der samenleving
op vervulling. De 18e eeuw werd de tijd der politieke
intrigues, der avonturiers, der hofkabalen, terwijl het gistte
in de onderste lag en der maatschappij, waar de nood nij pender
Nerd, en in de nij vere, nadenkende burgerij de geesten hun
houvast verloren omdat in de geschokte denkbeelden en
levensvormen geen vasten grondslag meer to vinden was.
Zoo werden order de rustige oppervlakte de woe]ingen
voorbereid die bet eind der eeuw zouden schudden.
Door die eeuw liep evenwel nog een andere, diepere
ader dan die Welke wij zooeven bloot legden. 1k denk aan
de geestesrichting net den naam van Rousseau verbonden,
die zich van de kultuur afwendt, de sofistische lijn van het
natuurlijke ook tegenover de kultu.ur doortrekt. Deze richting
nu wortelt diep in het geheele tij dvak ; reeds lang vdbr
Rousseau schreef de Foe zijn wereldberoemd verhaal van
Robinson Crusoe, de meest klassieke vorm van den droom
aangaande den mensch die bij de natuur genezing vindt
voor zijn geestelijke kwalen. Wij kunnen dit bock nit verschillende oogpunten beschouwen. Het is typisch Engelsch :
zelfs de verloren zoon nit dat y olk heeft een reserve van
energie en gezonde levenskracht die bij de aanraking met
de natuur, ver van de verderfelijke invloeden eener slechte
omgeving to voorschijn komt. Wij lezen het echter ook als
een werk nit een bepaalde periode, vol van een gansch
ongerechtvaardigd optimisme. Dan zegt het ons : onttrek
een jongen deugniet aan een samenleving die hem bederft,
plaats hem in de idyllische natuur van een ver eilandje
der Antillen, daar zal de eenzaamheid, de noodzakelij kheid
Eichzelf de levensvoorwaarden to scheppen hem tot een.
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bruikbaar, ja een goed mensch waken, en alras zal de
omgang met een wilde die hem dient den nieuwen grondslag leggen van reine betrekking tot zijn medemenschen.
Eindelij k kunnen wij pier nit a$ezen een tegenstelling
tegen het christendom, des to sterker omdat geen vij andige
houding bedoeld is, zij is zelfs niet bewust. 'loch is het
duidelij k dat, waar het evangelie verlossing predikt van
God uitgaande, in Jezus Christus, door het geloof, her
een andere weg wordt gewezen, een contra-evangelie,
waarbij de natuur, de omstandigheden, de mensch zelf de
hoofdrollen hebben.
Ik zeide dat wij her een diepere zij de ontdekken
naast de oppervlakkige levensopvatting der 18e eeuw. Bier
is althans van een zekere wedergeboorte sprake, men rekent
met ontaarding en herstel, zij het dan ook niet in christelij ken zin. Maar ook dit heeft een naief optimistische wending:
ten slotte gaat het idyllisch doe zonder diepere schokken
des gemoeds. Ook uiterlij k komen er grappige illusies bij .
Daar in de Amerikaansche zee zouden paradij sachtige eilan den
to vinden zijn, N.B.! bij menschenetende Cariben, wel onder
de meest woeste bevolkingen van den aardbodem. Ook aan
den tegenovergestelden hoek der wereld ziet deze tij d een
gezegend land: China, zetel der deugd en van een pieteit
die kit is der samenleving, waar de landbouw in eere is
(wij zijn in de eeuw der physiokraten) en de deugdzame
keizer zelf eens in 't jaar den ploeg hanteert. In zulke
trekken komt sterk de signatuur uit eener eeuw, die in
onwezenlij ke begrippen en droomen zich zoo ver buiten de
Leven de werkelij kheid plaatste.
Er blijft in het gevoel dat wij beschreven een tegenstrijdigheid heerschen, die ook in volgende geslachten niet
is uitgewischt, ja die nog nawerkt. Het optimisme over
de menschelijke natuur heeft de keerzijde van een groot
pessimisme ten aanzien der samenleving. De goede mensch,
de slechte maatschappij. Het Rationalisme had geen disharmonie in onze natuur gezien ; zoodra evenwel naast, of
boven de rede het gevoel den toon aangaf, ontdekte men
steeds weer een kloof tusschen individu en maatschappij,,.

CHRISTENDOM EN KTJLTUUR.

85

verheerlij kte daartegenover de reine natuur, maar kwam
toch problemen op 't spoor die niet aanstonds op to lossen
waren. Hier ligt de oorsprong van een geheele vertakking
in de litteratuur, zoowel der 18e als ook der 19e eeuw,
in de Romantiek voortgezet : idyllen, dorpsvertellingen, ook
de nieuwe gestalten der refine misdadig ers in wie het
gevoel den goeden bodem ontdekt. De samenleving brengt
het bederf, kunst, wetenschap, besehaving maken de ongelijkheid onder de mensehen en zijn de bron van ontaarding.
Hieruit komen alle rampen voort. Om mensch to zijn verscheure men het keurslijf van conventie en kultuur.
Van deze gedachten is Rousseau de groote tolk geweest,
in zijn beide discours, zijn Emile, zijn Nouvelle Heloise. Maar
aan de samenleving had hij geen aanpak. Hier schoot zijn
natuur- en gevoelsevangelie to kort. Het raadsel der maatschappij loste hij dus op volkomen in strij d met al wat
hij in zijn andere geschriften leerde. Door een contrat
social hadden de menschen een maatschappij gesticht,
waarin zij van alle individueele rechten tegen over de gemeenschap verstoken waren, en waarbinnen van vrij heid
geen spoor overbleef. Zoo kon Rousseau, de woordvoerder
van humaniteit, gevoel, vrijheid, tevens de vader worden
van de ergste tyrannie Welke de nieuwere gesehiedenis
neeft gezien, die van de Revolutie, de Terreur. De strakke
onmeedogendheid van zijn stelsel en de diepte van zijn
gevoelswereld lagen naast elkaar, onverzoend, niet vereen igd in een harmonisehe persoonli j kheid. Aan Rousseau
hebben de diepere zij den niet ontbroken : noch de ontevredenheid met het wereldsche, nosh het sympathisch ingaan
in het gevoelsleven, zin voor het schoone, het menschelij ke, het kin derlij ke, n och het geloof aan idealen. Maar
geen waardig karakter had zijn lage natuur vernieuwd, hij
bleef met al zijn dwepen voor reinheid en deugd een
gedegenereerde der beschaving, een geheel verleugend
schepsel. Zoo werden zijn hoogere aspiraties onvruchtbaar;
met kwistige hand heeft hij kiemen uitgestrooid voor zeer
verschillen den oogst.
Zijn verhouding tot het Christendom is moeilijk zuiver
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to b.eschrij ven. Men begaat maar al to zeer de font dergelij ke vragen to beantwoorden door iemands voorstellingen op to sommen, het quantum van zijn geloof to registeeren. Dan kan men b.v. uit de belijdenis van den vicairei
Savoyard het Deisme aflezen, het natuurlijk geloof vooral
door gevoel bepaald. Wij komen echter der waarheid veel
naderbij wanneer wij den inhoud van iemands persoon en
het gehalte van zijn invloed toetsen. Dan schijnt deze
kultaurmoede Rousseau die daarbij zooveel gevoelde dat
aan zijn eeuw vreemd was, bij het christendom nader to
staan dan zijn meeste tij dgenooten die zich wiegelden in
den waan van verlichting. Zij n geloof aan God was vaster
dan hetgeen alleen in zekere uitwendige bewondering bestond;
hij gevoelde dat een athee aan de menschelijkheid zich vergreep. Bij zijn belangstelling in 't zieleleven en den levensernst die 't evangelie wekt schijnt niemand zijner dagen
nader gekomen to zijn dan hij. Toch, wie die zijn cynische
Confessions leest, wie die zijn invloed naspeurt, gevoelt niet
den anti-christelij ken geest die van hem uitgaat ? Zijn
natuurgodsdienst staat niet slechts tegenover 't kerkelij k,
zelfs 't historisch Christendom, maar ademt een geest tegengesteld aan het innerlij ke geloofsleven met God. Hij heeft
in de plaats van 't Christendom iets anders gesteld, gelijk
ook de meeste religien die de Revolutie trachtte to fabriceeren,
van den culte de l'etre supreme af, nit brokstukken van
Rousseau zijn samengesteld. Met dat al blij ft zijn invloed
raadselachtig groot. Zij n sentiment en zijn fantazie h ebben
aan 't geen op zichzelf zonder levenskracht is een schijn van
leven weten in to blazen ; en, ziet, het is in de gemoederen
blij ven voortduren. Zij n voorstellingen en theorieen zijn
abstract en tegenstrijdig : dit is honderdmaal aangetoond,
wordt nog steeds herhaald, en toch : pijlen uit zijn koker
treffen nog dikwij is raak. Als persoon is h ij geminacht, en
wie naar zijn model zich vormt als Robespierre wordt afzichtelij k en belachelij k ; en toch hij is een macht gebleven in
de geestelijke wereld tot heden toe.
Aan het einde dezer periode, in menig opzicht Naar
noon, staat Kant. Niemand miskent zijn samenhang met
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Hume, die in zooverre de volkomen uitdrukking is der 18e
eeuw, dat hij de zekerheid der metaphysische grondslagen
van kennis en leven loswoelde. Evenmin als deze zijn
meester deelde Kant in den zaligen waan der 18e eeuw,
en al wat tegen het absolute karakter der kennis to zeggen
viel gevoelde hij even levendig. Maar hij kon de vaste
grondslagen niet ontberen, en vond die, tegenover het zuivere theoretisch redeneeren, terug in de praktische rede.
Deze leverde hem de vaste basis van het volstrekte plichtbesef; waarop hij zedelij kheid en godsdienst opbouwen kon.
In zoover 18e eeuwsch dat ook zijn Religion innerhalb der
Grenzen der blossen Vernunft bleef, maar zich daarboven verheffend door het absolute karakter aan de zedewet gegeven
en door den grooten nadruk op de kloof tnsschen goed
en kwaad. Hiermede was het oppervlakkig o ptimisme ter
zijde gezet. Was ook niet het wezenlijke van het christendom
er in miskend ? Men gevoelde het aanvankelijk zoo, en
de Worte des Glaubens die een Schiller in den geest van
Kant kon spreken, golden bij christen-geloovigen toch niet
als zoodanig. Heden waardeeren velen Kant anders : in
den man die voor absolute zedelij ke waarden opkomt ziet
men een bondgenoot tegen naturalisme, positivisme en
vele anti-christelij ke richtingen. Zoo kan men er over
twisten of het Kantiaansche denken naar het Christendom
toe of er van afleidt. Dat deze richting inderdaad evangelie
en kultuur zou verzoenen, kan evenwel alleen hij meenen
die een philosophischen heilsweg in de plaats van de
christelijke verlossing door het geloof stelt.
Over de Fransche Revolutie kunnen wij kort zijn. Die
storm velde de boomen ; noch christendom noch beschaving
werden gespaard. Zoo sprekende wil ik allerminst aan Groen
van Prinsterer (ongeloof en revolutie) toegeven dat deze beweging vrij wel willekeurig, zuiver nit ongeloof is voortgekomen.
Zulk een meening ziet voorbij de historische noodzakelijkheid van wat waarlij k niet buiten samenb ang staat met
voorafgaan de toestanden. Veel juister legt dan ook de
Toequeville (l'ancien regime et la revolution) dit verband
bloot, op andere wijze ook Tame (l'ancen regime); terwijl
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zelfs Groens geestverwant Stahl scherp de historische lijnen
trekt, waarvan eene (die van het natuurrecht) in de Revolutie uitliep. De miskenning van het historische vierde
hoogtij in het proclameeren van het volstrekte recht der
abstracties, bovenaan der demokratische egalite. Maar ook
de kultuur, die immers aan alle misbruiken schuld had,
werd door deze zonen van Rousseau niet gespaard. Beschaving gevoelden de revolutionairen terecht als antidemokratisch. De tribunal revolutionairo spaarde nosh den
fijnen dichter Andre Chenier nosh den grooten chemicus
Lavoisier, want „la rep u blique n'a pas besoin de savants".
Men zoeke dus in de Revolutie geen eigen opvatting
van de vraag die ons bezig houdt. De Jacobijnsche geest
Waarin zij voortwerkt, de geheele 19e eeuw door en tot
heden, is evenzeer anti-christelij k als tegen de kultuur gericht. Maar de strijd met dien geest kleurt de problemen
en de stemmingen, bepaalt op eigenaardige wij ze de betrekkingen tusschen christendom en kultuur. Wij zullen
gelegenheid hebben dit in ooze laatste schets toe to lichten.

DE GODSD!ENSTIGE
ONTWIKKELING VAN ROME
DOOR

Dr. H. M. R. L E O P 0 L D.

Op den drempel van den godsdienst staat de tooverij.
Meestal heeft ze een religieuzen achtergrond, maar niet
altij d. Als de bruid op den trouwdag even haar voet drukt
op dien van den bruigom om hem onder den pantoffel to
brengen, dan beoefent ze homoeopathische magie als
b.v. de Australische „wijze man", die in den rook van een
vuurtje de wolken nabootst en zoo „regen maakt" maar
ze behoeft om haar wensch in vervulling to doers gaan de
tusschenkomst van geen enkel hooger wezen. W anneer we
daarentegen onder de tafel of op ander ongeverfd hout
„af kloppen", na een uitspraak, die to veel zelfvertrouwen
in de toekomst verried, dan kunnen we onze vrees gehoord
to zij n alleen verklaren door een geloof aan alomtegenwoordige, afgunstige „geesten", aan den „nij d der goden",
zooals de Grieken zeiden ; zetten we ons schrap en buigen
we niet het hoofd voor den hoogeren wil, dan wagen we
ons aan een lot als dat van Croesus of Polykrates.
hit deze twee zoo eenvoudige en bekende, nog altij d
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overal voortlevende gebruiken blijkt, dat het doel der
tooverij is het weglokken of hypnotiseeren van de wilskracht van anderen en het vermijden van hun invloed :
het „beheksen" of het „geen slapende honden wakker
maken."
Betooveren kan men iemand, wanneer men een deel
van zijn lichaam, b.v. zijn afgesneden haren of nagels; iets,
dat hij heeft aangeraakt -- een kleedingstuk, het stof uit
zijn voetsporen bezit; of alleen maar zijn volledigen naam
kept. Het meisj e, dat de liefde van een jongen man wil
winnen brengt nog een zakdoek van hem bij de bezweerster. Ook een konterfeitsel, een wassenbeeldje
of tegenwoordig een portret kan dienen om macht to krijgen
over den afgebeelde. Zoo doodde Medea haar vij anden
door het hart van zoo 'n waspopje met een naald to doorzeggen sommigen
de vrijmetseboren ; zoo ruimen
laars hun vij anden uit den weg.
Van deze evoluties der vroede mane en of vrouwen,
die de „spreuken " kenden, wat hun optreden tegen den
begeerden of verfoeiden krachtiger maakte dan dat van
gewone stervelingen, vernemen we slechts uit de boeken,
de naam-bezwering liet ook stofehj ke sporen na. In graven
vindt men n.1. vaak looden plaatjes met een naam er op
en een gaatj e er in. Bij dien naam staan herhaaldelij k nog
een paar w oorden ter verduidel ij king, b.v.: ;,ik n agel zijn
naam vast en daarmee hem". Daaruit zien we, dat de vervloeker zich zelf de macht toeschreef door een homoeopathische toovenarij tegen zijn vij and, dien d.w.z, zijn
wilsmacht — vast to houden in het graf, in de zee, rivier
of ongebruikte put, waar hij het stukje lood deponeerde
om het voor den behekste onvindbaar to maken. Anders
immers ware deze in staat den ban to breken. Hit vrees
voor het gevaar verbonden aan den naam, gaf men aan
dingen, die men voor betoovering Wilde vrij waren, twee
namen : een om to gebruiken, en een geheim en, den waren.
Zoo heette Rome ook nog anders, hoe Weten we niet.
Pit bezweren en vastbin den van den vij an d gaat
natuurlijk, zoodra een yolk begint to gelooven aan een
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voortleven na den dood en daarmee aan booze spoken,
ook over op den „geest".
Van deze iets verder ontwikkelde opvatting spreken
die looden plaatjes, waarop b.v. staat : „deze alien nagel
ik vast bij den zielenterughoudenden Hermes". Hier is
het duidelij k geestenbannerij geworden. Men meende blij kbaar den tegenstander door het „spijkeren" to dooden en
door de bijgevoegde formule vast to houden in het schimmenrijk. Indien niet Hermes, maar de aarde genoemd
wordt, heeft men mi.sschien to doen met een atheist.
Beslist transcendent worden de spreuken als ze b.v.
luiden : „steek hem door zijn tong, haal hem en nagel
hem vast", want dan wordt een sterkere geest er op uitgestuurd, een geest, die den toovenaar gehoorzamen moet.
De toovenaar is een heksemeester, duivelbanner geworden, die de wilsmacht van meer dan menschen aan
zich onderworpen heeft. Wie zich bewust was die bizondere
gave to bezitten stelde ze ook in dienst van anderen en
liet zich voor de hulp vaak dour betalen. Natuurlijk concurreerden de bezweerders met elkaar in het hebben van
machtige werktuigen; daemonen of duivelen zijn niet weer
genoeg, goden zelf worden getemd. Een sterk voorbeeld
geeft een Karthaagsch vloektafeltje van een paar eeuwen
n a Christus' geboorte, dat den God, „die troont boven de
Cherubiem " beveelt een wagenmenner zoo vast to spij keren
als de bezweerder een haan doet.
Hier ziet men den laagsten vorm van toovenarij vermengd met het geloof aan een boven de engelen wonend
God. Schooner is de vorm, maar innig verwant de gedachte
van deze woorden, die ik met den datum 20 September
1910 las in de kerk van den H. Pancratius bij Rome:
„Zalige Heilige Maagd, ik smeek om een weinigj e vrede,
een weinigje rust. — Vernietig in dit oogenblik Naar, die
mij zooveel doet lijden, sla haar terstond op de wreedste
wijze, en ik zal u danken met de heiligste, vurigste gebeden."
Zulke magie lijkt meer ontwikkelden natuurlijk heiligschennis en het is dan ook geen wonder, dat de priesters
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van iederen goed geordenden staat de geestenbezweerderij,
die hun goden zoo neerhaalt, probeeren tegen to gaan.
Een Grieksche wet, door Demosthenes al oud genoemd,
beval: „medicijnmeesters en wijze vrouwen met heel hun
familie to dooden". 4ok Rome bedreigde vaak strenge
straffen tegen bezweerders. Beide staten voelden zich sterk
genoeg tot zulk een optreden, omdat de meerderheid van
het yolk zich vrij wetend van vrees voor geesten en...
goden de verdediging daartegen overliet aan Naar magistraten. Maar in dezelfde periode waren er in Italie scam=
men, die hun priesters-toovenaars zoo zeer vreesden, dat
ze hen als hoogere wezens beschouwden en willoos volgden.
Wat is de oorzaak van dit verschil ?
De angst voor tooverij en heksenmeesters wordt het
sterkst gevoeld door een verspreid wonende jagersbevolking. Zij toch is het meest of hankelij k van schij nbaar
wind, die
toevallige, veelal ongunstige natuurmachten
de pijl doet afwijken, droogte enz. en leeft ten opzichte
van den altij d dreigenden vij and als opgeschrikt wild.
Vandaar dat men de magie het best heeft kunnen bestudeereu bij de Australiers, de pelsjagers van Siberie, de
Eskimo's, de Indianen van Noord-Amerika.
Ads de mensch er toe komt zich huisdieren to temmen,
door veeteelt de wisselvalligheden van zijn bestaan to verminderen, neemt ook zijn nerveuze spanning af. I3ij krijgt
zooals van sommige Eskimo's verteld wordt
niet meer
een zenuwtoeval, wanneer met de vlakke hand op zijn
tent geslagen wordt; maar Loch is zijn bestaan nog omgeven van wisselvalligheden en vijandschap. Zijn dieren
kunnen onverklaarbaar ziek worden (wie hoorde er nooit
van be hekste koeien ?) om to zwij gen van diefstal en roofaanvallen zeer licht to volvoeren tegen de all eenstaande
huizen en stallen. De geesten van bosch en veld en de
de god geworden
beschermende goden van zijn haard
zielen zijiler vaderen kan hij zelf verzoenen of verteederen, tegen den roover helpt zijn goede lans of anders
niets ; alleen wanneer pest zijn vee besluipt of wanneer
iemand het betoovert of wanneer het spoken gaat, vraagt
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hij de hulp van den medicijnman, die door een heilig leven
en een anibtskleeding geparntserd is tegen de aanvallen van
den booze, ja, dien zelfs beheerscht. Al weet de boer, dat
de wijze ook maar een gewoon mensch is in het dagelijksch
levee, toch heeft hij, wanneer hij hem ziet in zijn bonten
dos eenzelfde respekt als het kind, dat zijn vader Sinterklaas ziet spelen en bang is voor den bisschop, al Weet
het heel goed, dat het vader maar is met een mombakkes
voor. Van de Sahaptin-Indianen wordt verteld, dat ze dikwijls van angst sterven, wanneer de medicijnman hen boos
aanziet. Van de Samnieten meldt Livius, dat ze hardnekkig
standhielden alleen nit vrees voor hun priesters.
Een in bevestigde plaatsen levende, op gemeenschappelijk grondbezit door landbouw zich voedende bevolking,
die den eenig mogelijken tegenslag misgewas gemeenschappelijk draagt, die als een man aller eigendom tegen
den vijand, die de groote vesting in optima forma moet
belegeren, verdedigt, laat zich niet zoo g emakkelij k bang
maken.
Wanneer een leger komt van buiten, dan vindt het
overal den wal tegenover zich; zoo stuiten ook de
geesten of goden van andere volken, als ze een onzichtbaren aan val beproeven, op den heilig en kring, die de
overheden met zorg getrokken en gewij d hebben. Op bepaalde tijden
de landbouw maakt het Leven geregeld
volbrengen de daartoe aangewezen burgers offers voor
het welzijn van het geheel. Daardoor blijft de juiste verhouding bewaard tusschen de in velerlei openbaringen de
natuur besturende goden en het stedevolk, dat als eenheid
staat tegeno ver ben. In zulk een geval is er geen plaats
voor toovenaars, omdat de enkeling niet vreest en de staat
zich in een dracht sterk voelt.
't Lij kt dus waarschij nlij k, dat een herdersvolk, waarvan het stamverband meestal maar heel Ios is en dat zich
naar families groepeert als priesters vooral de huisvaders
zal hebben voor de geregelde noodzakelij ke plechtigheden --, maar in buitengewone gevallen, waarbij tegen
onverwachte rampen het gewone offer to kort schiet, zich
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zal wenden tot speciaal met toovergave gezegende nlannen
of vrouwen, Wier wilsmacht sterk genoeg is den kwaden
geest to verschrikken ; een stadsvolk daarentegen een geregelden staatsritus hebben zal zonder individueele spokenvrees en dus ook zonder afgescheiden priesterklasse.
Wanneer zich dus in de geschiedenis een geval voordoet, waar een herders- en een in steden wonend landbouwvolk tot den zich vereenigeu in een verhouding van
aantal en invloed, die verdwijnen van een van beide
onmogelijk maakt, mag men a priori vermoeden, dat zich
in de religie van den nieuwen nit die fusie ontstanen staat
twee elementen zullen bevinden, die tegenover tooverij en
daaruit afkomstige wonderdoende en bij de goegemeente
zeer gevreesde priesterkaste heel verschillend zich gedragen.
In den godsdienst zal men dan een verschijnsel aantreffen, dat ten opzichte van de ku.nst- en nij verheidsproducten, waarvan de archaeologie studie maakt, altijd
wordt aangetroffen, waar de beschavingen van twee gelijkwaardige volkeren eenigen tij d naast en door elkaar bestaan
vb6r ze zich vermengen. En omdat niets zoo conservatief
is als de practijk van den godsdienst zal daarin het allerlangst het onderscheid voelbaar blij ven.
Wann eer dus waar is, wat ik in een artikel in dit
tijdschrift, jaargang 1910, heb trachten to bewijzen : dat
een niet-Arisch, zijn dooden onverbrand begravend bergyolk zich op het stadsgebied van Rome vereenigde met een
Arischen stain, die omstreeks het jaar 1000 uit het Po,gebied verhuisd naar de Albaansche bergen o.a. ook op
den Palatijn een kleine terramara vestigde, en deze twee
to zamen een snellen bloei bereikten, die de bevolking
der omliggende heuvelen en bergen als een magneet aantrok, moet in Rome een samengaan van twee godsdiensten
worden aangetrofen.
II.
Toen deze gedachte bij me opgekomen was, heb ik
de beste boeken over de Romeinsche religie, voornamelijk
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het absoluut vertrouwbaar verzamelwerk van Wissowa en
de boeiende weergave van Warde Fowler eens weer doorgelezen, en vond ik mij n veronderstelling door de feiten
gestaafd.
Eerst een kort woord over de bronnen van ooze kennis
in dit opzicht.
Aan het begin van het Onze Eeuw-artikel van 1910
constateerde ik, dat de geschiedkundige critiek op het
voorbeel d van Livia s alle verhalen, die de klassieke schrijvers ons opdischten over den oorsprong en de oudste geschiedenis van Rome naar het rijk der fabelen heeft verwezen. Al niet veel beter vergaat het de mythen, die de
lateren ons vertellen van hun oude goden en koningen;
reeds Marquardt zag joist, then hij constateerde, dat men
ten opzichte van den Romeinsehen godsdienst slechts
oordeelen mag naar wat de Romeinen deden, niet naar
wat ze schreven, omdat dit alles vrucht van Grieksche
fantazie is.
Welk beeld van de beide oergodsdiensten van Rome
bieden ons dan de nit dien ouden tij d tot in de historisehe
periode geredde handelingen, die een 'uitvloeisel zijn van
religieus gevoel, van „het werkzaam verlangen de goede
verhouding met de macht, die zich in het heelal openbaart,
in stand to houden" ?
Ik zal ze u een voor een voorstellen, afgezon_derd nit
het schijnbaar verwarde, maar als men mijn hypothese
aanvaardt duidelijk nit twee draden vervlochten kluwen
van offergebruiken e.d.
Den godsdienst van het oorspronkelij k veeteelt beoefenend op de Bergen verspreid wonend bestanddeel van
Rome's bevolking zal ik den 1S'abijnschen noemen, net als
de Romeinen het deden, den anderen, dien van de uit de
Po-vlakte gekomen bewoners van bevestigde steden (terremare) den Latzjnschen.
Telkens zal ik de to pas komende termen even vermelden, omdat daarin sporen moeten zijn overgebleven
van de oude taal. Ik moet natuurlij k Kier er van afzien
op de meer of minder duidelijke etymologie van die woor-
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den opmerkzaam to maken, maar ik wil de aandacht der
deskundigen er op vestigen, dat doorgaans de Sabijnsche
termen absoluut onverklaarbaar zijn nit de Indo-Germaansche talen, terwijl de Latijnsche helder zijn als glas. Dit
stemt precies overeen met de veronderstelling van een
niet-Indo-Germaansch bergvolk, dat zich vereenigt met de
Indo-Germaansche terremaricoli.
Om al dadelijk met het woord godsdienst in het Latijn
to beginnen. Religio beteekent volgens Cicero
met wien
de nieuwste gel^erden het eens zijn „nauwgezetheid",
volgens anderen „het gevoel van verbonden zijn"; zegt
ons in ieder geval niets over de godsbescb ouw ing der
Homeinen. Het moet een later philosophenwoord zijn. In
de techniek van den godsdienst, bij offers e.d., treden er
twee termen voor in de plaats : fas en ius. Ius is zoowel
etymologisch als logisch uiterst klaar en eenvoudig ; het
beteekent „band" en duidt dus de betrekking aan, die
bestaat tusschen de goden en de menschen en de menschen
onderlin g
de scheiding van 'ius divinum en ius civile
heeft pas in historisch en tij d plaats en wordt altij d gebruikt waar sprake is van „regelen", b.v. heeten de regelen
volgens welke de pontifices moesten handelen ius pontificum,
die van de augures ius augurale.
Daarentegen zal men, als men vermeld vindt, dat de
flamen Dialis of een andere flamen iets niet doers mag, geschreven vinden, dat dit voor hem „geen fas" of to wel
„nefas" is. Het gebruik van deze twee zonderlinge woorden,
die etymologisch onverklaarbaar en tegen de vaste gewoonte
der Indo-Germaansche talon in, volkomen onverbuigbaar
zijn, n agaande zal men ze dikwij is zien sam en vallen met
het begrip „taboe" uit de godsdiensten der natuurvolken
zeer bekend.
Men weet, dat „taboe" verklaarde voorwerpen door
niemand mogen worden aangeraakt, omdat ze den „geesten"
gewijd zijn. Wanneer iemand het taboe breekt, wordt hij
in enkele gevallen door het uitvoerend bewind van den
scam gestraft, maar meestal laat men hem over aan den
wraak van de beleedigde geestelij ke machten. De Romein-
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sche wetten drukten dit loslaten door de stamgenooten
nog lang in den historischen tijd uit door de woorden
„sacer esto". Men verklaart die gewoonlij k door ons „vogelvrij verklaard worden" en zoekt de straf in het ontberen
van de besherming der makkers en de mogelijkheid door
ieder gedood to kunnen worden, maar vergeet daarbij, dat
de meest alleen rondzwervende jagers of de eenzame herders
Loch al in gevaar niet wachten kunnen tot een buur hun
to hulp komt. Neen, het overgeleverd worden aan de
geesten werkt heel wat direkter door autosuggestie.
Een paar voorbeelden uit anthropologische litteratuur.
Een Kongo-neger logeerde eens bij een vriend, die hem
een vogel voorzette. De neger vroeg of het een kip was.
De gastheer zei : „peen", Waarop de neger met graagte
beg on to eten. Later vervolgde hij zijn reis. Vier jaar na
data ontmoetten de twee elkaar weer en de oude vriend
vroeg: „Wil je ook mee eten van deze kip ?" De neger
antwoordde, dat hij dat niet aannemen mocht, omdat kippen
voor hem taboe waren. Toen begon zijn gastheer to lachen
en vroeg hem: „Waarom Weiger je nu, terwijl je vier jaar
geleden pier aan mijn tafel zoo lekker aan een kip gesmuld hebt ?" Nauwlijks had de neger dit gehoord of hij
begon to sidderen en zoodanig leed hij onder de voorstellingen van zijn verbeelding, dat hij binnen vier-en-twintig
uur dood was.
Een Iersch sprookje vertelt : Toen Cuchulain op weg
was naar zijn ]aatste gevecht trof hij drie heksen. Ze
waren bezig een hoed to braden aan een spit van lijsterbessenhout. Nu was het gets (= taboe) voor Cuchulain to
eten aan een haard en ook hondevleesch to ete n , maar de
vrouwen werkten op zijn eergevoel om hem niet to doers
weigeren iets to nuttigen van een stuk, dat ze hem aanboden.
Cuchulain zwiehtte, nam de bout; toen verdween alle kracht
uit de linkerhand, waarmee hij het vleesch aanvatt^.
Sommigen verklaren het taboe als ontstaan uit een
nerveuzen afkeer van bepaalde spijzen. Bit kan tot zekere
hoogte waar zijn. Ieder kent gerechten, die hij voor al
het goud der wereld niet zou willen eten en die hem, wanO. E. XIII 4
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neer hij er onbewust jets van binnen krijgt, nog apres coup
doers walgen.
Wanneer een mensch zich door het schenden van een
taboe besm et heeft, wenden zich alien van hem of en schuwen
zijn aanraking om niet ook aangestoken to worden. Dat dit
een zware beproeving is bewijst de diepe smart van jongens,
die door hun makkers dood verklaard zijn.
Het meest komt taboe voor bij boomen of bosschen.
Wat de omwonenden voor zulk een heilig woud voelen, zegt
ons niemand indrukwekkender dan ... Vergilius :
„Dicht bij den kouden stroom, die Caere drenkt, is een
wijdsch bosschage (lncus, het onverklaarbare woord, dat
aanleiding gaf tot de bekende etymologie : locus a non lucendo),
in heel zijn uitgestrektheid door den godsdienstzin der
vaderen taboe (sacer) verklaard; rondom sluit het de gebogen
rand der heuvelen af, waarop donkere dennen een bergwei
omgeven. Het gerucht wil, dat de oude Pelasgen, die vroeger
het gebied der Latijnen bezetten, het wijdden aan Silvanus,
den god der akkers en schapen, het , bosschage en een
feestdag".
Hier werd dus het taboe beschermd door een bepaalden,
machtigen boschgeest Bien we nog vaak zullen ontmoeten
in den godsdienst van die „oude Pelasgen", die wij Sabijnen
noemden — maar soms was het onpersoon]ijk als meest in
Australia.
„Vauhier" vertelt weer Vergelius „voerde Evander
Aeneas naar de plaats, die naar Tarpeia heet en het Kapitool,
dat nu prij kt met een gouden dak, maar oudtij ds ruig was
van kreupelhout. Reeds Coen sidderden de bewoners der
velden rondom voor de schrikkelijke wijding der plaats
(relligio clira loci); reeds then vervulden hen bosch en rots
met ontzetting. Dit wood, dezen heuvel met lommerrijken
top be woont een god, maar het is onzeker wel ke .... ".
Minder verheven, maar beslist het karakter van taboe
weergevend last Qvidius den herder op het feest van Pales
onder het offeren van vruchten en plengen van melk bidden:
„Als ik mij n dieren op heiligen grond heb laten wij den of
heb nedergezeten under een heiligen boom, en een van
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mij n sch apen zonder het to weten graasde op een graf ;
t1s ik een verboden kreupelboschje betrad, als mijn sikkel
een heilig bosschage (lucus) beroofde van een bladerrijken
tak om het loof aan een ziek schaapj e to geven, vergeef
me mij n zonde."
Oorspronkelijk is het taboe niet verbonden aan plaatsen,
maar aan personen, en wel voornamelij k aan personen, die
to makers hebben met de dooden en hun geesten, d. w, z.
de priestess of to wel medicijnmannen, die bij hun levee
en na den dood machtiger zijn dan de anderen. Meestal
zijn zi j tegelij k de aan v oerders in den krij g, de konin gen.
Hun macht .is zoo groot, dat ze alles wat ze aanraken voor
het gebruik van minder soort menschen ongeschikt makers
In Polynesia mogen op sommige eilanden de aanvoerders
niet met eigen handen eten en geen eens den gron d aanraken, omdat die dan taboe worden zou ; de ongelukkigen
worden altij d gevoerd en rondgedragen en mogen nooit een
andere dan de eigen woning betreden.
Zbb beperkend werken zelden de taboes, maar in historischen tij d waren toch de als antikwiteiten in Rome nog
in stand gebleven Sabijnsche priesters allesbehalve vrij.
Het minst wel de flamer Dialis. Die acme man was wel
versierd met allerlei eerbewijzen hij had een ambtswoning, een lictor ging hem voor, in den senaat mocht hij
op een ivoren stool zitten , maar overigens was hij bijna
even gebonden als de koningen van Polynesie. Niet alleen
mocht hij een heele boel dingen niet aanraken, en duurde
zijn arnbt maar zoo lang als zijn vrouw, van wie hij niet
scheiden mocht, leefde het tegenovergestelde van coelibaat
dus , maar hij mocha ook geen nacht buiten zijn mooning
doorbrengen, geen arbeid, geen gewapend leger zien, geen
doode aanraken, niets gebondens en slechts een gebroken
ring dragen. Het begrip van besmetting en daardoor onbruikbaar maken van voor het bestaan van het yolk onmisbare
ddingen is pier duid elij k herkenbaar.
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III.
Taboe zijn vooral ook de graven, omdat inn hun nabijheid_
zich de gevreesde schimmen het meest ophielden. Op Amboinaa
plaatste men vroeger een nabootsing van een grafhut op
de akkers om ze door den geest der vaderen tegen dieven
to doen beschermen. Ieder graf is dus voor menschen, die
aan het voortbestaan en de macht der zielen gelooven, in
de hoogste mate sacer.
Wanneer Cicero, de boerenzoon uit Arpinum, voor zijn
geliefde dochter Tullia een grafmonument in den vorm van
een tempeltj e wil bouwen, dan weifelt hij tusschen een
stuk van zijn eigen villa of een terrein aan den weg. Het
laatste schij nt hem zekerder, om dat daar niemand het gebouwtje zal beschadigen. Voor schennis van het graf vreest
hij blij kbaar niet. En met recht, want tot in den later
keizertij d werden eigenaars, die graven van vroegere geslachten op hun eigen grond hadden opgeruim d, str en g
vervolgd en gaven de landmeters uitdrukkelijk het voorschrift
bij het opmeten van terreinen graven to respecteeren. In
China is het nu nog net precies eender.
In familieverband levende herdersstammen, als de
Sabijnen waren, houden liefst hun dooden bij zich, want
de geest woont in het graf of gaat er niet ver van weg
en hij bestuurt graag nog het huis, zooals hij het deed
als grootvader of vader. In het patriarchale leven van
veeteelt gecombineerd met klein boerenbedrij f, dat nog,
als voor drieduizend jaar, de bewoners der Italiaanschebergen voedt, houdt de eens zoo groote autoriteit van den
pater familias (familia is weer eels onverklaard woord, men
leidt het of van het Oskische faa.ma = huis) met zijn
dood niet dadelijk op. De kinderen vragen immers telken
zich of : „I3oe zou vader dat gedaan hebben : Hoe zei hij
ook weer in zoo'n geval?" Hoe velen van ons meenen nog
in moeilijke omstandigheden de stem van vader of moeder
to hooren, hoevelen smeeken om een wenk van de dooden,,
die leven ?
Het is zoo menschelij k dat geloof aan den goed en
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wil der afgestorvenen en het is zoo begrij pelij k dat vragen
om raad bij boeren, Wier bedrij f of b angt van het trouw
volgen der overgeleverde routir e.
Aan den anderen leant voelt men ook zoo licht den
schroom, de vrees de geesten to vertoornen door niet
precies to doen, wat zij verordineerden, Coen ze nog het
hoofd van het gezin waren j mee. Laten we niet nog den
vader zich in zijn graf omkeeren, wanneer de noon door
dwaasheid het hem nagelaten vermogen verkwist ?
Voor den veel meer dan wij nerveuzen onbeschaafde
is het leven der dooden, Wier manende stem hij meent to
hooren, een absolute zekerheid en hun geruststelling duurste
plicht.
Daartoe moeten de overledenen vooreerst in hun graf
zooveel mogelijk terugvinden van dat, wat ze in hun Leven
gebruikten. Vandaar dat men op de kerkhoven der bergbewoners altijd vindt, dat den doode iets „meegegeven" is.
Den man laat men natuurlij k in de eerste plaats zijn wapens
houden, maar ook het kind krijgt al wat bewerkte voorwerpen en dierenbeenderen mee. In sommige graven treft
men verdroogde kleuren in kleine potjes aan; dienden die
om den doode gelegenheid to geven zich feestelijk het lijf
to beschilderen ? Enkele malen vindt men den schedel rood
geverfd. Pit wil men zod verklaren. Om leveed to worden
heeft de geest bloed noodig naar bij voorbeeld blij kt nit het
verhaal van Odysseus' bezoek aan de on derwereld, waarbij
de held de schimmen, die hij de macht tot spreken geven
wil, bloed drinken laat. Rood vervangt bloed; dus kan de
roodgeverfde doode altijd weer leveed worden. Wanneer
op het graf offers worden geslacht en daarbij het bloed in
een gat gegoten, heeft dit natuarlijk dezelfde bedoeling,
maar daarvan vindt men, meen i.k, in Rome geen spoor meer.
De boer beschouwde dus zijn voorvaderen als de goede
geesten van zijn huis; hij noemde ze als zoodanig tares en
bracht hun iederen morgen voor hij zijn werk begon zijn
hold e aan den huiselij ken b acrd, waar de oude, grij ze vader
zijn laatste levensjaren sleet en zijn met eerbied aangehoorden
raad ten beste gaf.
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Ook de geesten der booze afgestorvenen bleven leven.
Zij heetten larvae en zwierven tot straf voor hun misdaden
rusteloos rond, de menschen kwellend, verschrikkend en
mishandelend. Maar zij vermochten niets tegen iemand, die
een zuiver geweten had.
Zoo vertelde men later den kinderen, maar dit is al
een hoogere trap van geestengeloof; vo6r dien valt de tijd,
dat men algemeen' overtuigd was van het ongewenschte
van ieder bezoek van de lemures, zooals in de oude herderstaal de zielen heetten. Van Coen dateert een oud gebruik,
dat 0 vidius ons schildert, waar hij spreekt van de ,,godsdienstige " dagen in Mei :
„Te middernacht, als alles slaapt, hoed en vogel verstomden, staat wie godvreezend is en gehecht aan de oude
gebruiken op: zijn voeten mogen in het geheel niet gebonden
zijn" (dit herinnert aan een der taboes van den flamer Dialis),
„hij brengt zijn middelvinger samen met zijn duim" (d. w. z.
hij maakt als een modern Napolitaan, die den boozen blik
wil afweren, een gehoornden kop van zijn hand) „om de
schimmen to beletten hem tegemoet to treden, zoolang hij
nog zwijgt. Hij wascht zich de handen rein in een bron
en wendt zich af. Dan werpt hij zwarte boonen" (boonen
zijn dikwijls taboe, zoo voor den flamen Dialis en de Pythagoreers) „over zijn schouder en zegt daarbij : ,,,,Deze boonen
werp ik om mij en de mij nen los to koopen !" Deze woorden
herhaalt hij negen maal en kij kt daarbij niet om. Men
gelooft, dat de onzichtbaar achter hem aankomende schim
die boonen opraapt. Dan dompelt de bez weerder weer de
handers in het water, slaat op een koperen bekken en verzoekt de scb im zijn wo ning to verlaten. Wanneer hij dan
negen maal gezegd heeft : ,,,,Schimmen mijner vaderen, gaat
nit mij n huis", ziet hij om en meent, dat hij de heilige
handeling volgens alle regelen volbracht".
Al een bizonder primitieve manier van verzoening der
onrustige geesten !
Ons veel begrij pelij ker dan de Lemuria zijn de Parentalia, want ze zijn de citing van een verlangen, dat nog
leeft in het gemoed van ieder, het verlangen het graf van
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geliefde dooden op hun sterfdag to bezoekeu. Ook de verspreid wonende herders voelden op zekere tijden heimwee
naar hun graven en net als wij, die onzen afgestorvenen
kransen meegeven in de kuil, door het neerleggen van
bloemen op de zerk als het ware de uitvaart herhalen,
deden dat die oude Sabjrien. Zij brachten niet alleen
bloemen, maar een offer van eetwaren (op de beteekenis
van zulke offers korn ik later terug) en p]echtig groetten
zij hun voorvader: ,,Salve, sancte parens"; ,,verheug u in
goede gezondheid, vergeestelijkte vader." Van het offer at
daarop de treurende zelf meen end daardoor de oude fanjiliemaaltijden, waarbij vader voorzat aan tafel, to hernieu wen
en luide of stille bad hij den doode, die in het gezin de
patria potestas bezat, hem het noodige en zoo mogeFijk nog
jets meer to geven. - Z66 was het geloof: Cornelia, de
moeder der Graceheri, schreef: ,,Wanneer ik dood zal zijn
moet ge me het doodenoffer brengen en mij als vergoddelijkt verwant aanroepeu."
Op de Parentalia dus trokken alle loden der familie
nit naar de tombe, en vestigden daar hun mooning. Ovidius
vertelt ons terloops, dat het haardvuur op de Feralia, den
laatsten dag van het Doodenfeest, wend gedoofd, wat Loch
moeilijk anders kan beteekerien dan een verlaten van hot
huffs. Hot graf, dat misschien, als bij andere volken dikwijis, oorspronkelijk in de hut zeif wend gegraven - of
misschien wend de but bij den dood des vaders hem als
mooning overgelaten - be yond zich in historisehen tijd gowoonlijk joist op den rand van het bezit der familie. Zooals men trouwens nog constateeren kan, waar men op
landgoederen eigen graven aantreft. Waarom men juist do
dierbare dooden naar zoo'n uithoek verbant? Waarschijnlijk omdat in ons alien het gevoel van besmettelijkheid,
van taboe, ten opzichte van lijken voortleeft. De Romein
scho Iandmeters meenden in hun quasi-wetenschappolijkheid, dat de boer zoo min mogelijk van zijn laud had
when verliezon. Een geeft er dit voorschrift: ,,Men moet
or ook" - bij hot kadastreeren - ,,rekening moo houden,
dat men wel is waar gewoon was do dooden op den rand
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van het bezit to begraven, maar dat men op rotsachtige
en onvruchtbare stukken grond ook midden op zijn eigen,
dom begraaft, zoodat het tot grove fouten aanleiding zou
kunnen geven, als men een rechtopstaanden grafsteen"
( de Romeinen kenden liggende zerken boven den grond
niet, evenmin als de Joden nu nog ) „voor een grenssteen aanzag."
Hier komen we van zelf buiten het gebied van de
familie.
Iv.
Waar in privaat eigendom de Boer om zijn hoeve het
land ontgint of als weide gebruikt, ontmoet hij . aan de
grens zijn buurman. Aan die grens stooten dus ook de
in vloedsferen van de beschermende vaderen, van de lares,
samen; daarom vinden we naar alle waarschijnlijkheid
tares compitales vereerd op kruispunten van Wegen, die als
gemeenschappelij k terrein meest Leven s een grens vormen.
Maar de belangen van de respectieve familiegeesten zijn
op die punters toch altij d strij dig . W ie Weet hoe vaak de
boeren, vdor ze lares werden, twist hadden juist over die
grensregeling.
Hier dus deed zich het allereerst de behoefte gevoelen
aan een autoriteit onpartijdig staande tusschen de families
en bekleed met groot, onschendbaar gezag.
Deze nieuwe autoriteit is Terminus, de eerste dens der
Sabijnen, door hen zoo hoog geschat, dat hij alleen zich
niet uit den Kapitolijnschen tempel verdrij ven liet, toen
men er den nieuwen hoogsten god Juppiter ging huisvesten.
Aan hem dus brachten de beide boeren gemeenschappelijk een offer. Zij beschouwden daarbij den grenssteen of
den ingegraven stain, die hem verving, als woonplaats van den
god en behandel den dien als de graven hunner lares, immers
ook hun woningen. Ze begroeven een offerdier onder den Steen
of den stain de landmeters vertellen ons dit uit den
keizertij d, zij hechten er de rationalistische verklaring aan,
dat men zoodoende zou kunnen vaststellen of de steen

DE GODS DIENSTIGE ONTWIKKELING VAN ROME.

105

frauduleus verplaatst was en brachten beiden op de
Terminalia in Februari een deel van al de voortbrengselen
van hun land en ook een stuk van hun kudde als offer.
0 vidius beschrij ft ons het ouderwetsche ritueel van
het feest, waarbij het vuur wordt ontleend aan dat van
den haard en bloed over den Steen gesprenkeld. Bit laatste
beteekent bij alle natuurvolken, dat een voorwerp beschouwd
wordt als de woonplaats van een geest, die door dit bloed
aan levenskracht wint. De landmeters vertellen ons, dat de
plekken waar in de nabijheid van onbesnoeide boom en aan een
offertafel van pout of steen de grensfeesten werden gevierd,
nog in Christelijken tijd de heiligdommen der pagani heetten.
In het huis dus en op het eigen land er viak oni
peen dicht bij het graf, waar ze gewoonlij k vertoeven, beschermen de voorvaderen nog hun erfstuk en hun nageslacht; buiten op de bergen, waar het bosch is met zijn
wolves, het bosch, waar men zoo licht verdwaalt, wonen
grootere geesten, die uitgestrekter machtsgebied hebben.
De „god van het bergwoud" Silvanus, die slechts in
naam van .Taunus verschilt (Faunus is waarschijnlijk Sabijnsch,
Silvanus zeker Latijn) — heeft ten deele het karakter van
den boeman, den bietebauw, van Wien Rene de Clercq nog
zingt : „Wacht, ik zal hem roepen, ik, nit de zwarte
bergen." Vdor een kind in Rome zijn naam kreeg kwamen
's nachts drie mannen op den drempel van het huffs, sloegen
daar tegen met een bijl, een stamper en een bezem en beletten zoo Silvanus binnen to komen. De gedachte, dat
een boschgod bang is voor de landbouwwerktuigen, die
een ei n d maken aan zijn rij k schij nt me niet to ver liggend
of to gecompliceerd om ze aan een boeren yolk toe to schrij ven.
Ik geloof dus, dat we dit gebruik vertolken mogen als een
symbolische uitspraak : „Dit kind zal landbouwer zijn, niet
een onrustig door de bosschen zwervend Jager."
Al is de goddelijkheid van dezen Silvanus nog niet
bizonder verheven, ze brengt ons toch buiten den kring
der geesten, die eens menschen waren en als menschen
een begin en een einde hebben. Wanneer het verstand
van een yolk eenmaal dien stap heeft gedaan gaat het
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snel voort op den nieuwen weg. Alle natuurmachten,
waarvan het zich of hankeli j k voelt, worden persoonlij ke
wezens, boos of goed, d.w.z. voordeelig of nadeelig volgens
hun luimen. Die luimen beoordeelt men natuurlij k n aar
eigen card en zooals men meent, dat de nit mensch^n
ontstane lares door bepaalde ceremonien aan hun graf of
aan den haard, waar ze zoo vaak zaten, gunstig kunnen
worden gestemd, denkt men zich ook de eeuwige goden
verzoenbaar.
4f eerst de huisvader heeft beproefd de offers to brengen
ook aan de del, zooals hij het deed aan de lares en pas
nadat hij zich vaak teleurgesteld zag tot den kundigen
priester, den vroegeren toovenaar, zijn toevlucht nam, of
wel de goden een uitvinding zijn juist van die toovenaars
weet ik niet, maar in ieder geval treffen we personen, die
door velerlei taboes worden gekarakteriseerd als „wij ze
mannen", aan als priesters van goden, die in verreweg de
meeste gevallen of to leiden zijn uit het leven van een
bergvolk, dat slechts weinig landbouw bedrijft en... onverklaarde namen dragen.
De toovenaars-priesters heeten in Rome flamines en tot
dezelfde categorie behoort daar de rex sacrorum. Waarschijnlijk waren oorspronkelijk, toen de stammen nog klein
waren, de koningen, als die der Australische eilanden, tegelij k
de hoogste priesters en de aanvoerders in den oorlog, later
kreeg ieder god zijn eigen offeraar. Deze bezaten alien iets
bizonders, ze hadden den „geest" of konden dien ten minste
onder sommige omstandigheden deelachtig worden. Dan
werden ze door den god geInspireerd of brachten zich door
autosuggestie in geestverrukking, al naar men het nemen wil.
Door een heilig leven zoowel als door een bizonderen
aanleg kon men het voorrecht van den „geest" deelachtig
worden. Pat die werkelij k gekomen was, moest door een,
die zelf al de bezieling kende, geconstateerd worden, d. w .z.
de goden dienden hem op zijn verzoek hun den nieuweling
voor to stellen een duidelij k teeken to geven, dat deze hun
welgevallig was.
Een voorbeeld daarvan geeft ons Livius, waar hij van
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Numa Pompilius vertelt: ,,Toen hij door den senaat nit
Cures (een iS'abijnsche stad!) was ontboden, raadpleegde hij
de goden over zijn geschiktheid. Hij grog met een priester
(Livius noemt hem met het Latijrische woord augur) in een
tent zitten. IDeze priester, zijn tooverstaf - iituus - in de
hand houdend. zeide: ,,Vader Juppiter, als het uw wil is
(Livius gebruikt het woord fas), dat deze Numa Pompilius,
op Wiens hoofd mijn hand gelegd is, koning van Rome zal
zijn, bid ik u ons een duidelijk teeken to geven".
Deze ceremonie, die in het Latijn inauguratio heet, is,
zooals men ziet in Naar beteekenis analoog aan de overdracht
van den heiligen geest door handoplegging, die in de katholieke kerk nog gebruikelijk is. Ret vragen naar een positief
gunstig teeken werd later vervarigen door het ,,zwijgen is
toestemnien", d. w. z, dat de inauguratio als geldig werd
beschouwd, wanneer door den priester geen ongunstig teeken
werd waargeri omen.
De ,,wij ding tot priester" vinden we vermeld van den
konirig, deflamines, den rex sacrorum en natuurhjk de augures.
In al deze, behalve de augures, over wie later, mogen we
dus vroegere sjamanen of too venaars, bezweerders of mannen
Gods vermoeden.
Ret waren niet profeten of verkondigers van een bepaalde
leer - ook tegenwoordig vindt men personen, die heksen
kurinen, under alle geloofsgezindten - alleen maar wezens,
die gemakkelijker dan de gewone menschen met het boven
natuurlijke, dat zich openbaart in de nauurverschijnselen,
waarvan men de oorzaak niet kent, in verbinding komen.
Predikers worden dergelijke middelaars niet, omdat ze alleen
hun kracht openbaren, wanneer ze daartoe zijn aangezocht;
de groei van het volksgeloof gaat buiten hen om, of kan
tenmiriste buiten hen om gaan.
Als hun positie vast wordt, b. v. doordat de koning
altijd gedacht wordt de hoogepriester to zijn en hij de
lagere aanwijst, zijn zij natuurlijk de bij voorkeur door den
huisvader - wanneer hij een offer moet brengen om den
wil to kennen van goden van een voornamer slag dan de
fares, aan wie hij zelf offeren kan - of door den scam -
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indien die als geheel de bovennatuurlij ke machten tegemoet
als helpers geroepenen.
treedt
l^
De scam volgde in zijn optreden jegens de goden veelal
de in de familie beproefde methoden. In zijn offergebruiken
ziet men duidelij k die van het gezin nagebootst.
Zooals de boerenfamilie, wanneer ze aan tafel zat en
de pater familias het gebed uitsprak vdbr men toetastte,
de voortlevende zielen van de voorgeloofde, dat de fares
ouders tegenwoordig waren en minstens in den geest
deelnamen aan den maaltij d en zij zich dan vooral een en
ondeelbaar voelde, noodigde ook de scam en zelfs het complex van stammen, dat zich aan een oorsprong ontsproten
moist, de gemeenschappelij ke goden aan den langen disch,
waar vertegenwoordigers van alien aanschoven.
Zuik een niaaltijd, waarbij men de offerdieren door het
slachten waarvan de goden zijn aangelokt men herinnert
zich wel nit Homerus hoe de Olympiers zich gestreeld voelen,
wanneer „vetdamp" tot hen opstijgt gezamenlijk met die
goden en de stamverwanten verteert, werd b.v. gehouden op
de Latijnsche feesten, die zeker nog in de derde eeuw na
Christus werden gevierd op den Albaanschen berg, den
hoogen top, vanwaar men heel Latium overziet.
In kleineren maatstaf en van minder verheven strekking
was het nog in Ovidius' tijd gevierde Ovenfeest. Ik zie de
de bewoners van eenige dicht bij elkaar gelegen hoeven voor
me: hoe ze om den gemeenschappehjken oven zitten to
wachten tot de speltkoeken, die ze er in gelegd hebben, gaar
zijn en hoe ze, als die goed gelukt blijken, met vreugde er
ieder een stukje van eten en ook wat offeren aan den
goeden geest van den oven zelf. Bakken is niet zoo heel
gemakkelijk, vooral niet als men geen instrumenten heeft
om nauwkeurig den tijd to meten.
Een gemeenschappelij ke maaltij d had ook plaats op de
Palilia, het feest der herdersgodin (of-god, daarover is men
het niet eens) Pales, waarvan ik boven al het herdersgebed
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vol taboe-vrees aanhaalde, en bij het feest van den belangrij ken god der grenzen Terminus.
Het lij kt een erg materieele, ieder beschaafd yolk
onwaardige godsopvatting to meenen, dat de hemelingen
meeeten van de men sch elij ke spij zen, maar Loch zijn we
gerechtigd ze nog voor historischen tijd als de ware aan to
nemen, onldat ze is vastgelegd in de eenige werkelijk oude
gebedsformules, die we in Oath's boek over den lan dbouw
— van den Romeinschen familiegodsdienst bezitten. In die
formules komt n.l. telkens de uitdrukking „macte esto" (weer
gesterkt) ten opzichte van de goden voor. Deze worden
dus tot zekere hoogte gelijkgesteld met de schimmen, die
door het drinken van bloed de levenskracht terugkrijgen.
Deze opvatting wordt al weer en moor vergeestelijkt, maar de
beteekenis der offergave, dat de mensch den god iets meedeelt, wat dezen sterker maakt blijft golden, ook wanneer
het gebed het offer vervangt, zooals b.v. in de Veda's. Daar
leest men uitdrukkingen als: „Mope ons gebed Agni vermeerderen .... De gebeden vervullen a met kracht en
sterken u gelijk groote rivieren den Sindhoe". Zelfs aan
het geloof der Trappisten, dat God behoefte heeft aan een
bepaalde hoeveelheid gebed van de menschheid, hoeveelheid
waartoe deze monniken zooveel mogelij k bij dragen, ligt
dezelfde overtuiging ten grondslag. De geplaagde vrouw,
wier hulproep aan de Madonna gedateerd van twee jaar
geleden ik aanhaalde, zegt ook aan de heilige Maagd, wanneer
die h aar mededingster vernietigd zal hebben „heiligste,
vurigste gebeden" toe .. .
VI.
De op vaste tij den gebrachte offers trekkers een wissel
op de toekomst, in zooverre men daardoor de gunst der
geesten of g oden tracht to winnen. Oorspronkelij k wach tte
men blij kbaar geduldig of of het effect zou worden bereikt,
later Wilde men dadelijk weten of de gave in den smaak
viel. Men onderzocht daartoe de ingewanden van het geslachte dier of oordeelde
als Kann en Abel -- naar het

110

DE GODSDIENSTIGE ONTWIKKELING VAN ROME.

opstijgen van den rook. 't Schijnt, dat Been van deze beide
methoden Latij nsch of Sabij nsc h was, de eerste wordt door
de Romeinsche schrij vers altij d Etru skisch genoem d, de
tweede veronderstelt persoonlijke goden, die hun woonplaats
boven de wolken hebben. Van zoo'n Olympus vied ik in
ltalie geen spoor.
Hoe de Sabij nen probeerden achter het geheim van de
toekomst to komen, weten we niet. 't Lijkt me waarscbijnlijk,
dat ze de geheimzinnige geluiden van het woud, die ook
ons nog angst aanjagen, uilengeroep en spechtgeklop b.v.,
als van goede of kwade voorbeduidenis vertolkten en eerst
de lateren, die ons o.a. Picus en Faunus als voorspellende
woudg oden voorstellen, aan de Grieksche mode van persoonlij ke mythologie geofferd hebben.
Bijgeloovig is het landvolk altijd geweest. Wanneer
men een wolf ziet of een drachtigen hond of als een slang
over den weg schiet v6br den wagers langs, dan is 't, zegt
Horatius, maar beter de begonnen reis of to breken; en
de nuchtere Cato waarschuwt den boer voor voorspellers.
Maar deze of hankelij kheid van „teekenen" is eveumin
godsdienstig als de voorbeelden van tooverij waarmee ik
dit artikel begon. Religieus wordt het waarnemen van
voorteekens pas, als de vraag niet luidt : „Wat zal gebeuren ?" maar : „Is het de wil der goden, dat we dit al of
niet zullen doen ?"
Met een vragen in dezen geest zullen we later kennis
waken; de Sabijnen schijnen hun Tares en dii door de
gewone offers slechts in 't algemeen gunstig to hebben
willen stenlrr en. A is iemand in bizondere omstandigheden
hoogeren bijstand noodig had, deed hij aan een god of geest
aan wiens macht hij geloofde, een belofte. Vooral ging
hij in ge val van ziekte daar toe over en n am dan zij n toevlucht o. a. tot warme of geneeskrachtige bronnen. Deze
brachten dikwijls werkelijke verbetering en deden den herstelde gelooven, dat de geest van het water verteederd was
door de voorspiegeling van een geschenk. Hij voelde zich
verplicht, ook uit vrees voor wraak, werkelijk zijn woord
gestand to doen.
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Om den geest to bereiken bestond geen ander middel
dan de gift in het water to werpen. Dit bewaarde trouw
de schatten en stelt daardoor den oudheidkundige in staat
to zien wat de vroegere bewoners den „god" beloofden en
gaven. Op vele plaatsen in Italie vond men dergelij ke
deposito's van wij geschenken. Ze vervallen, voor zoover ik
ze her noodi.g heb, in drie groepen.
Een bestaat uit nabootsingen van lichaamsdeelen. Dat
de gevonden exemplaren bijna altijd van terracotta zijn.
laat zich gemakkelij k verklaren. De reproducties in was,
en derg., die we nu nog zoo vaak in heiligdommen zien,
waar wonderdadige genezingen worden bewerkt, bieden
goon weerstand aan de eeuwen, gebakken garde daarentegen
behoort tot de alleronvergankelijkste zelfstandigheden. Of
de vrome ziel, die verlichting vond, wil to kennen geven,
dat ze het genezen lick aamsdeel aan de godheid wij dt, of
slechts de latere bezoekers wenscht to herinneren aan de
genade, die Naar geschonken word, waag ik niet to beslissen.
in moderne
De omstandigheid, dat min zoo vaak
votiefverzamelingen, maar ook wel in de musea van antikwitei.ten voeten e. d. van kostbaar metaal vindt, brengt
ons geleidelijk op de tweede soort van wijgeschenken. Die
n.l, bestaat uit geld van zijn primitiefste tot zijn nieuwste
vormen toe. Het is bekend, dat in Italie, voor eon werkelijke munt bestond, ongemunt metaal van eon zeker
gewicht als ruilmiddel gold. Daarvoor gebruikte men naar
't schijnt als nu nog in Afrika -- als zoodanig metalen
werktuigen, vooral bijlen, die dikwijls in groote hoeveelheden ongebruikt bij elkaar worden gevonden, en nog
vroeger steep en pijl- of lanspunten. Deze veronderstelling
alleen heldert op, waarom die dingen in zoo enorme kwantiteiten to voorschijn kwamen nit sommige geneeskrachtige
bronnen.
Hier moeten we dus aannemen, dat de herstelde „wilde"
den god betaalde, zooals hij eon dokter gedaan zou hebben.
Trouwens bij Homerus rekenen de helden de hemelingen
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ook vobr hoeveel runderen ze zullen slachten, als ze hun
zin krij gen.
De derde soort wijgeschenken
die van de Latijnen
zijn heel anders. 't Zijn potjes en pannetjes klein als
kinderspeelgoed, maar ruw bewerkt, waardeloos en onbruikbaar. Hun beteekenis hoop ik straks to benaderen in het
verband van den Latij nschen godsdienst.
Nu nog jets over een gelofte, die verwantschap vertoont
met de taboe-vrees. Wanneer een veldheer zijn leger een
zekere overwinnin g wil de bezorgen, dan wij dde hij zich aan
de goden door een bepaalde formule, die beslist magisch
klinkt, nit to spreken, staande op de „speer van Mars". In
later tij d kon hij een soldaat als plaatsvervanger aanwij zen,
ten slotte zelfs ... , het vij andelij k leger. Maar een offer
moest er zijn. Wanneer nosh de veldheer nosh zijn remplacant sneuvelde, werd een pop van zeven voet lengte
dit is natuurlijk een surrogaat van een mensch
begraven
en een zoenoffer gebracht.
De idee is blijkbaar dezelfde als die van het sacer ve•
-klarenvhm,ditgorenzchmtd
bevlekt heeft : de veldheer neemt als vicarius de zonden
van heel het yolk ten opzichte van een bepaalde hoogere
macht op zich; wordt hij nit de wereld geholpen, dan zijn
ook de zonden verdwenen. 't Biekt een beetje naar heksenprocessen : als de heks dood is, is men den duivel kwijt.
Deze devotio op het slagveld had de bedoeling het leger
to bevrijden van den ongunstigen invloed van de zonden,
Welke het onbewust tegenover zijn goden belting en dus
niet zoende vobr het uittrok. Werd bet offer aangenomen,
sneuvelde de veldheer in 't begin van den slag, dan was
de armee van absoluut alle schuld bevrijd, kon met onfeilbare zekerheid rekenen op de hulp van de landsgoden en
voelde zich dus onoverwinlij k.
Maar iiiet alleen in den oorlog kon men Onwillekeurig
de hoogere machten hebben vertoornd, ook in het dagelijksch
leven was daartoe gelegenheid genoeg. Wie weet hoe vaak
een herder onwillens en onwetens een taboe schond, of
misschien, wel wetend, wat hij misdreef, nit vrees voor
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straf, het verg rij p verzweeg, waarvoor de heele stain, die
datzelfde taboe erkende, zou moeten boeten als de schuldige
niet werd gevonden ?
Teg en dit altij d dreig en d gevaar vonden de Israelieten
het middel van den zondebok, op Wiens rug men al zulke
ornwillekeurige vergrijpen laadde om hem dan, in de woestijn,
waar zijn onheilvolle last niem.and gevaarlijk worden kon,
alleen to laten.
Waar geen woestijn ter beschikking staat, moet men
wel zijn toevlucht nemen tot een ander rem edie, waarvan
we in de godsdienstgebruiken van de klassieke landen nog
de sporen vin den. In Griekenland werd op de Boephonia
een os gedood en dan liep de priester zoo hard mogelijk
weg als iemand, die een bloedschuld heeft begaan. Later
kwam hij onbemerkt terug, maar 't bleef heeten, dat hij
weg was, verbannen, wat oorspronkelijk ook wel het geval
geweest zal zijn. Een dergelij k gebruik in Rome schijnt
aanleiding gegeven to hebben tot een feestdag Regifugium
geheeten. Op dien datum, 24 Maart, teekent de officieele
kalender aan : „de koning vlucht van het comitium (de
plaats, waar het y olk sacnenkwam)".
Op een derde niethode duidt naar alle waarschijnlijkheid de naam van een tweeden kalenderdag : Poplz fugia.
't Ligt voor de hand to vermoeden, dat p ier het yolk
wegloopt van bet offer.
Het ritueel, dat on s een in scriptie uit Iguviu m (het
tegenwoordige Gubbio) bewaarde, vertelt van vaarzen, die
eerst weggejaagd werden, dan opgevangen en gedood, naar
't schijnt een variatie op het Israelitisch gebruik.
VII.
Al de beschreven geneesmeth od.en, die curatief zijn,
omdat ze trachten het oude onrecht to herstellen en de
„goden" to verzoenen, nadat ze met recht boos geworden
zijn, lieten slechts geringe sporen n.a ; weer op den voorgrond treden daarentegen de voork6mende maatregelen.
Deels zijn ook die van persoonlijke toepassing en maO. E. XIII 4

8

114

DE GODSDIENSTIGE ONTWIBKELING VAN ROME.

gisch karakter. Dan zijn het werkelij ke ontsmettingsmiddelen, waarvan de kracht nog verhoogd is door de wij ding
van een priester. In het Sabij nsch (zoo zegt de geleerde
Varro) heetten die zelfstandigheden februum „een woord,
dat door den officieelen Romeinschen godsdienst werd
overgenomen in de beteekenis van purgamentum, zuiveringsmiddel". Ovidius vertelt, waar hij de maand Februari bespreekt en enkele februa noenit (als zoodanig kunnen b.v.
water, vuur, zwavel, laurier, wol, dierenhuid dienen), dat
de pontifices „de wol vragen aan den rex sacrorum en de
flamines". Het bizonder refine en reinigende karakter van
de door taboes omringde Sabijnsche „medicijnmannen " is
hier al heel duidelijk bewaard gebleven en tevens wordt
door deze ceremonie bewezen dat de pont'ifices, de officieele
staatspriesters, daaraan geen deel hadden. Om een modern.
punt van vergelijking to hebben, herinnere men zich, dat
de Roomseh-Katholieke priester ieder jaar de woningen
zijner parochianen bezoekt en die dan onder het prevelen
van een zegeningsformule met wijwater besprenkelt.
Niet alleen voor eigen persoon echter, ook voor zijn
bezit, vooral voor het welslagen van den oogst en de
gezondheid van het vee wenscht de half-steevaste herder
der Italiaansche bergen godengunst.
Daarom brengt hij in Mei een offer aan den god, die
kwaad of goed doen kan aan zijn bestaan ; hij leidt de
$lachtdieren rond om zijn veld, opdat de god nauwkeurig
weten zal, welk stuk hij besehermen moet, en spreekt, na
under het aanroepen van Janus en Juppiter, wijn geplengd to
hebben, de volgen de formule : „vader Mars, ik bid en bezweer
-u, dat gij welwillend en gunstig gezind moogt zijn jegens mij
en mij n huis en ons gezin ; dat gij zichtbare en onzichtbare
kwalen, dood en onvruchtbaarheid, bezoekingen en ongunstige weersgesteldheid moogt verre houden, afweren en terug:schri.kkeu; dat gij moogt toelaten dat fruit en koren, wijnstok
en houtgewas groeien en gedij en, dat ge moogt bewaren de
herders en hun vee, welzijn en goede gezondheid moogt
,geven aan mij en mij n huis en on s gezin ; Vader Mars,
wees ter wille daarvan door deze offerdieren gesterkt."
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In deze formule ontmoeten we voor 't eerst den god
Mars, die zich, in tegenstelling met zijn later karakter,
voorstelt als den goedmoedigen beschermer van het land en
het vee, een soort van Silvanus voor de naaste omgeving
van de hoeve. Ik voel me gerechtigd de task van Mars
tot het vee op de boerderij zelf to beperken, omdat Cato,
die zijn Boer de lange formule, waarvan ik een deel aanhaalde, doet uitspreken, als hij voor zijn land en huis de
,godengunst inroept, hem elders beveelt voor de dieren
ieder afzonderlijk in het woud een gebed to doen tot Faunus. Hij zegt eigenlij k Mars Silvanus; maar dat zal wel
•een interpretatie zijn uit den tij d, toen men het logischer
.ging vinden &n landbouwgod to hebben en diens verschillende functies door adjectieven aan to duiden. 't Kwam
er dan dikwijls toe, dat het hoofdwoord (hier Mars) wegviel en het bij voeglij k naamwoord als godennaam in gebruik
bleef. Zoo ging het blijkbaar .p ier ook, want Silvanus beteekent eenvoudig : „van het woud " . Boven heb ik reeds
de veronderstelling gewaagd, dat het onverklaarbare Faunus
de oorspronkelij ke Sabij nsche naam is, Silvanus een latere
Latijnsche vertaling.
Aan dezen „Mars Silvanus" schrij ft Cato vbor een
onbloedig offer to brengen, een soort van hutspot. 'n Zeer
oud trekj e is, dat geen vrouw dit offer m ag bi j wonen of
zien hoe het wordt toebereid. Men weet, dat bij vele onbeschaafde volkeren de vrouw den man niet mag zien eten.
Misschien was dat bij de nomaden, die de eerste bewoners
van Italie waren, ook zoo.
Overigens zijn we pier niet weer in de sfeer van de
magie en het taboe ; er openbaart zich een actief optreden
der goden : de ziekten worden door hen, als ze welgezind
zijn, afgeweerd vodr ze hun besmetting aan het privaat
bezit van den boer kunnen meedeelen.
Natuurlij k bleven wel enkele oude gewoonten bestaan,
die in ver verleden werden begrepen, maar waarvan nu de
verklaring moeilij k vast to stellen is. Zoo plachten op
sommige dagen de landbouwers aan boomen op de grens
van hun akker of op kruiswegen maskers, vaak met hoorns
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voorzien, op to hang en. Deze maskers heetten oscilla
omdat ze heen en weer schommelen
of maniae, een van
de absoluut onverklaarbare woorden, waarvan we er al
zooveel teg enk warren. In later tij d werden de oscilla tot
ornament. Men vond een onyx-kopje, dat als zoodanig
moet gebruikt zijn en i.k verm.oed, dat de decorateur van
de kamers van het huis van Livia op den Palatijn, toen
hij aan een van zij n guirlandzn een gehoorn d masker afbeeldde, ook niet meer dacht aan het afschrikken van
vreem Ie geesten door het beeld van bevriende. Laten
we ons wachten to gli mlachen over de bekro m pen ouderwetschheid en het conservatisnme der Rom.einen ! Hangen
ooze vliea tnenschen
de molernsten onder ons, zou men
zoo zeb g en — niet popj es in hun machine?
VIII.
Ook van een reiniging van het leer volg ens ouden,
later in onbruik geraakten, ritus zijn nog sporen to vinden.
De equirria, het tubilustriurn en het slaan op de ancilia,
alles in de maand Maart, zullen wel een wij ding van paarden,
trompetten en schilden hebben beduid ; in October vindt
men een feest armilustrium vermeld, waarbij de schilden
der Saliers in hun heiligdom werden opg ehangen.
Missehien doelen deze gebruiken op opwindende oorlogsdansen, die in staat zij n ona eregelde horden den moed
en de eenheid van elan to geven, die het gevoel van
kameraadschap en de gewoonte der discipline aan gemeenschappelij k geoefende legers verleenen.
Behalve het woord armilnstrium duidt op een reiniging
van het uit het vreemde land, waar andere goden en geesten
regeeren en missehien de aanvallers hebben besmet, teruggekeerde leger, dat de soldaten, die de kar van een triumfeerend veldheer volgen, lauwerkransen drag en „om gereinigd
van menschelijk bloed de stad binnen to trekken". Zulk
een reiniging wordt ons ook beschreven in den Bijbel:
„En gij lieden, leg ert u buiten het leger zeven dag en : een
ieder, die eenen mensch gedood en al wie eenen verslagene
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zult aangeroerd hebben, zult u op den derden dag en op
den zevenden dag oritzondigen, gij en uwe gevangenen".
AiiJere ceremoniën hebben in de legergebruiken der
Romeinen geen sporen nagelaten. De Saliërs, in wier heiligdom bij het armilustrium de aneilia (schilden) werden opgeb orgen, waarop zij bij hun plechtigen, gewapen den ommetocht
door de stad sloegen, herinneren ongetwijfeld aan een tijd,
toen de stamhoofden de omwonende boeren door slaan van
speer op schild ten strijde riepen. Maar het is opmerkelijk,
dat deze Saliërs - Wier naam ook weer onverklaard bleefdezelfde spitse muts (apex) dragen als de f amines, dat hunne
aneilia een anderen vorm hadden dan het schild der
IRomeinsche soldaten en dat later in het tramp deze ,,Marspriesters" nooit eenige rol spelen. Mij dunkt, dat men veilig
zeggen mag, dat de Salii de Sabijnsche priesters-voorvechters waren, die in de streng-democratische organisatie
van de Bomeinsche armee geen plaats vonden en slechts
als dierbare antikwiteit op bepaalde feesten in de stad den
volke werden vertoond. Op Sabijnschen oorsprong wijst
direkt de omstandigheid, dat de heift der Saliërs den bijnaam
Gollini dragen en zich op den Quirinaal, die volgens de
overlevering speciaal door Sabijnen bevolkt was, verzamelden.
Volgens deze gissing zouden dan de Salii Palatini eene
navolging van het Sabijnsche gebruik door de Latijuen
beteekenen.

In het legerkamp zelf drong dus de Sabijnsche hocuspocus niet door. Dit is, geloof ik, een bewijs, dat de leiders
van een yolk, dat zooveel aan krijgvoeren deed als de
Romeinen of niet geloofd hebben aan het gevaar van
besmetting Of een middel gehad hebben om den afdoenden
steun hunner eigen goden ook in het veld zich to waarborgen.
We zullen straks zien, dat het laatste het geval was.
Ix.

We maakten langzamerhand kennis met een paar goden
vanhet herdersvolk, dat alle Italiaansche bergen bewoonde;
we hoorden, hoe het getreden buiten den kring van de
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vereering der voorvaderen, den beschermer der hoeve, Mars,
en den bewoner van het woud, Faunus, om bijstand verzocht.
Dat het weer grooten invloed had op de werkzaamheden
van Mars en Faunus moeten de „wilden" al heel spoedig
gezien hebben en men zou dus a priori mogen aannemen,
dat de cultus van Juppiter, den god van de warmte en van
aan Wien speciaal de wijn gewijd was en
het onweer
die op bergen werd vereerd de sporen van hoogen
ouderdom vertoonen moet. Dat is inderdaad het geval. Een
bewijs kregen we al. De flamer immers bij Wien wij de
meeste taboes vonden, is die van Juppiter. Een ander
document van hoogen ouderdom is, dat Juppiter in een
tempeltj e op het Kapitool vereerd werd in den vorm van
een steen, vermoedelij k een werktu? g nit den eersten steentij d,
dat men voor een „donderkloot " aanzag, zooals de boeren
nog doen, wanneer ze in hun akkers de zware puntige lansspitsen vinden, die de geleerden als „chelb en" classificeeren.
Het blij ft onzeker of deze steen dezelfde is als de lapis
manalis, die diende om regen to maken. Men droeg dien
Steen van buiten de Aorta Capena, waar de bron vloeide,
waaraan Numa de Sabijnsche toovenaar-koning in
den nacht b eette geinspireerd to worden door de waternimf
Eg eria, n aar bin nen de stad en dan ... , ging het regenen.
Deze vreemde handelwijze, die aquaelicium genoemd wordt,
is een voorbeeld van homoeopathische magie, voor welke
het geloof aan bepaalde goden geen vereischte is. De Steen
was nat van het water in de bron of werd daarmee bevochtigd en trok dan overal waar hij peen gebracht werd door
zijn vochtigheid regen aan. -- Op het gebied van de lichtgeloovigheid der menschen schijnt niets to verouderen. Nog
giet in het nit middeleeuwsche sagen bekende Bretonsche
woud van Breziliane ter gelegenheid van bedevaarten om
regen de priester bronwater over heilige steepen.
Voor den lapis manalis behoeven we dus Been god
Juppiter Pluvius aan to nemen, maar de betrekking tusschen
Juppiter en den steep in het oude tempeltje op het Kapitool is vaster. De Romeinen zwoeren later nog „per Jovem
lapidem"
bij Juppiter den steepen dat de god der
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eeden en de hemelkoning een zijn blijkt duidelijk, wanneer
men leest, dat een eed bij Dius FZdius (een andere, Latijn-sche, naazn voor Juppiter) niet onder een dak mocht gedaan worden.
Waarschij nlij k ook in zijn kwaliteit van god van den
eed koYnt Juppiter to pas bij den overouden vorm van
huwelijksvoltrekking, die con farreatio heet. Zijn flame'n moest
aan zijn vrouw op die wijze verbonden zijn en assisteeren bij
elke herhaling van die plechtigheid. Dat de eonfarreatio niet
Latijnsch is, maar Sabijnsch, bewijzen de magisehe bestanddeelen in de ceremonien b.v. werd de huid van het geofferde sehaap gespreid over de zitplaats van bruid en
bruigom , die in hun heele karakter fel afsteken bij de
koude zakelijkheid van de andere huwelijksvormen, die
door den Romeinsehen staat als wettig werden erkend, en
het feit, dat ze zoo veel over eenkomst heeft met de huwelijksgebruiken van de tegenwoordige bewoners der Abruzzen, zooals o.a. ID'Annunzio ze schildert in zijn Figlia di
Jorio.
X.
Is Juppiter dus gewis een erfenis der Sabijnen, Juno
is to onzeker van oorsprong om haar bier to bespreken ;
alleen wil ik opmerken, dat in heel het Oskisch-Sabellisch,
d.w.z. neolithisch gebied van Italie op inscripties Iunones
voorkomen.
Meer houvast geven Diana, Janus en Vesta.
Diana schijnt een geboorte-godin geweest to zijn en
werd vooral door vrouwen vereerd. Naar Naar oud heiligdom aan het meertje van Nemi bij Aricia een van de
plekken in Rome's omgeving waar men nu nog het „hier
woont een god", het „numen inest" van 0 vidius meent to
voelen trok eens per jaar een fakkeldragende meisjesen vrouwenschaar om hulp bij geboorte in to roepen. A.an
den tempel en het omringende bosch verbindt zich het
zonderling gebruik, dat men om er priester to kunnen
worden met een tak van een boom, dien niemand aanraken
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mocht, den titularis doodslaan moest. In historischen tij d
waagden zich aan die onderneming slechts weggeloopen
slaven of moordenaars, die zoo een asyl zochten, maar
vroeger moet de betrekking in hooge eere gestaan hebben,
want de Diana-priester heette rex Nemorensis.
Binnen de stad Rome krijgt deze woudgodin eerst laat
peen tempel, en wel op den Aventijn, dus buiten het pormerium (de „heilige stad"), en dan blijft toch het heiligdom
aan het meertje in de Albaansche bergen het einddoel der
processie.
Janus en Vesta brengen beiden Ovidius, wanneer hij
bij het schrijven van zijn geversificeerden Kalender voor
het vraagstuk gesteld wordt hun oorspronkelijk karakter
to definieeren, in verlegenheid. Van Janus bekent hij
ronduit, dat hij het wezen van dien god niet doorziet en
vertelt dan allerlei niet-steekhoudends van oudere mythologen over. Wij, onze methode van vergelijking der gebruiken in den dienst van den god volgend, komen ook
al niet veel verder. A lleen kunnen we zeker zeggen, dat
Janus stamt uit een faamilie-religie en wel, omdat er oorspronkelij k in ieder huis een Janus was. Dit mogen we
dan, dunkt me, verder wel in verband brengen met het
woord ianua, dat in het Latijn huisdeur beteekent en van
onzekere afieiding is. Ware Janus na zijn bestaan als
beschermgeest van de huisdeur stadsgod geworden of omgekeerd, dan zou ongetwij feld de poort ianua heeten en
niet Aorta.
Porta (de uitweiding leert ons iets over ons onderwerp)
is zeker het stamwoord van portare-dragen. Oni dit verband logisch to verklaren veronderstel ik, dat de Latijnen
het Indog ermaansche Aorta nit hun vroegere woonplaatsen,
de door water omringde terremare of de in meren gebouwde
paaldorpen, hebben meegenomen. Daar stond de porta aan
de landzijde van de brug, waar zulke nederzettingen een
eerste verdedigingslinie het meest noodig hadden, omdat die
hun tij d Iiet de brug of to breken men herinnere zich
de geschiedenis, die van Horatius Codes verteld wordt.
Om dit gemakkelij k to kunnen doen, moest de brug licht
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zij n en daaruit volgt, dat de wagens, die de behoeften van
het paaldorp aanbrengen, op het vasteland bleven en zoodoende alles van het brugg ehoofd, de Aorta, of gedragen
moest worden. In ommuurde steden zonder grachten of
met ophaalbruggen was het juist het streven de proviandkarren zoo spoedig mogelij k „binnen" to brengen ; vandaar
dat b.v. het Engelsche en Duitsche woord voor poort niets
met dragen to maken heeft.
Dat de deurgeest Janus tot een god van alle begin
werd, is wij sgeerige bespiegeling, die met het oude, naieve
geloof niets to maken heeft.
Evenals Janus kwam Vesta voor in ieder huis. Ze
was de geest van den haard, Wiens uiterst kostbaar vuur
aan de bewaking der nog ongetrouwde dochters was toevertrouwd. Van de belangrij kheid van het zorgvuldig bewaken
van dit levensbeginsel kunnen wij ons nu geen voorstelling
meer maken; de oorspronkelij ke beteekenis van woorden
als „inrekenen" en „oprakelen" is voor ons verloren gegaan,
maar alleenwonende boerengezinnen kenden ze nog in den
tij d van onze grootouders.
Door de legende, dat de dienst van Vesta nit Alba
Longa was overgebracht naar Rome, wilden de lateren
misschien aangeven, dat de vereering van het haardvuur
al heel oud was en vreemd aan den staatsgodsdienst van
hen, die Rome stichtten. De bewijzen voor een afleiding
nit een familie- of clan-godsdienst versehillend van dien der
paalbouwers liggen voor het grijpen. We vinden b.v. verm eld, dat iedere curia een heilig vuur had en een Vesta;
dat Vesta een locus had; dat het vuur, wanneer het gedoofd
was, door het wrij ven van twee stukken hout moest worden
aangestoken. In een stad gaat toch niet alle vuur
tegelijk nit; op een boerderij kan dat heel licht voorkomen,
omdat er alleen de erne haard brandt.
De ronde Vesta-tempel lijkt precies op vaak in de
bergen gevonden hutvormige urnen en wijst dus ook op
een oorsprong verschillend van die der terremare, waarin
alles als later in de Romeinsehe castra hoekig is.
Zoover ik me herinner heb ik slechts een keer een asch-
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kistje gezien, dat een vierkante woning afbeeldde. Het is van
brons en vertoont een heel ander uiterlij k dan de ronde
huturn. 't Meest opmerkelijk schijnt me, dat het aan de
hoeken op palm rust, zoodat het niet den grond raakt. De
ronde hutten hebben dat nooit en Loch, wanneer de bevolking
in de werkelijkheid boven den grond gewoond had, zou ze
zeker het meest karakteristieke van Naar huizen niet weggel aten hebben. Pus waren de Vesta-vereerders niet uit
de terremare, maar Sabijnen.
Het Vesta-tempeltje, dat zoo zeker afstamt van eon
heiliggewone hut, geeft een van de vormen van de fang
dommen van de herdersreligie weer, overigens konden
die ook een lucus zij n of elke andere gewij de plek. In of
voor zoo'n fanum vond men meestal eon speciaal voor de
vereering bestemde plek, die later sacellum heette en daarin
eon met zoden bedekt altaar. Toen men steenen altaren
ging gebruiken, placht men, om de voortduring der traditie
aan to duiden, een graszode daarop to leggen.
Dat de Vestaalsche maagden de plaats van de dochters
des huizes innamen, wordt nog waarschijnlijker, wanneer
men bedenkt, dat ze in Rome niet alleen de zorg voor het
heilig vuur, maar ook voor bepaalde bronnen hadden. Rijst
als men zich doze combinatie vervicerkelijkt niet voor
de oogen het beeld van de schilderachtige Italiaansche
bergdorpjes, waar rondom de bron de forsche bruine meisjes
in landsdracht da koperen kannen vullen en ze zwierig
dragon op het hoofd naar het huis waar het vuur den ketel
wacht ?
Met de godin van het haardvuur Vesta zijn we weer
teruggekeerd tot de plaats waar vooral de lares werden
vereerd. Vesta, die de vlam personificeerde, had goon bepaalden vorm, evenmin als doze; maar or schijnt wel eon
oud gebruik bestaan to hebben de lares dicht bij den haard
in was of to beelden
op den schoorsteen to zetten, zouden
wij zeggen of ze daar op den muur to schilderen. Men
stelde zich doze huisgoden oorspronkelij k voor als jonge
mannen met eon lauwerkrans op het hoofd en eon drinkhoorn in de hand, maar eon moor rationalistisch denkend
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nageslacht beeldde later zi jn voorvaderen of met hun
werkelij ke trekken en deze imagines maiorum werden toen
de trots van de afstammelingen net als de tegenwoordige
familieportretten.
't Schij nt, dat de Italiaansche boeren zich ook van hun
andere goden weleens houten beeldjes hebben gemaakt.
Zoo spreekt Tibullus van een ruw met de zeis bewerkt idool
van Pales. Nog korten zich de herders van de Abruzzen de
lange zomerdagen met snijwerk, waarop de Madonna en de
heiligen rij kelij k vertegenwoordig d zij n. Maar van de „groote"
goden, van Juppiter, Mars of Diana treffen we in het oude
Rome geen beelden aan. Varro zegt, dat dit nog 170 jaar
na de stichting der stad zoo bleef. Die datum beteekent
voor hem de wij ding van den tempel op het Kapitool aan
de trias : Juppiter, Juno en Minerva; voor ons duidt het
door den nauwkeurigen geleerde bewaarde bericht, dat de
tempel op den heu vel geplaatst in den tij d van de Etrurische
overheersching het eerst een beeld bevatte, op vreemden
oorsprong van de beeldenvereering.
Het tweede idool was er een van Diana, kopie naar
'n archaisch beeld in het Grieksche Marseille, dat op zijn
beurt weer de in den tempel van Ephesus staande Artemis
nabootste. Dan reeds doet zich de Oostersche en Grieksche
invloed in Rome gevoelen.
(Wordt vervolgd.)

VERZEN
DOOR

P. OTTEN.

HERINNERINO.
September.
1k lag in 't geurige gebloem
Van lagen tij m en purp'ren hei
Te luist'ren naar het bij-gezoem.
Nog was de Zomer niet voorbij.
Maar door het fij n doorzichtig waas
Van hoog vergaarden, blanken damp
Brandde als door een zil'vren gaas
Een Herfstig-bleeke zone elamp.
En door de dunne, stille lucht
Vleerde met hoog en koel gefluit
Een overdwaalsche vogelvlucht
Naar 't heuvelen-verholen Zuid.
„Hier was het. Hier heb ik uw klaar
En zoet geluidend woord geloofd,
Voor 't eerst.... Hier heb 'k uw zonnig haar.
Zien deinen om uw gulden hoofd.

VERZEN.

Hier klonk de wildzang van uw lach,
Het wapp'ren van uw dunne kleed , , . .
Hoe was uw liedje van dien dag,
Zoo leutig-blij, als niemand weet ?"
En in de grij ze, stille lucht
Herdroomde 'k niijn vergeten lust,
En lachte n aar uw jong gezicht,
Van eigen schoonheid onbewust.
En 'k zocht, als naar een duur geheim
uet nooden van uw pril geneur.. , ,
Mijn vingers woelden door den tijm,
En van mijn toppen droop de gear.
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LIEDJE.
Mijn hart zal u wel vinden,
Al gingt ge verder dan ge placht
De koele paden van den blinden,
Sterren-donkeren nacht.
Misschien kan het gebeuren,
Dat ik uw grillig dolen mis,
En bij het weiflend keuren
Mij in den goeden weg vergis.
Maar als de lage m orgen
De l eege velden even blondt,
Dan lacht wel, in de vert geborgen,
Een vogelblij de mond.
Over het jonge koren
Beep ik uw korten naam zoo zoet,
En rep mij langs de rulle yore
Uw kom en tegemoet.
Achter struweel verholen
Tikkelen bloote voetjes gauw
Daar danst gij aan, op hooge zolen,
Uw haren nat van dauw.
En uwe versche lippen
Genezen al geleden zeer... .
Gij moogt mijn vreugde een wile ontglippen,
Ik vind u immer weer.
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Minister Talma als wetgever. — Kentering onder
democraten. — Het lot der out werpen. — In validiteitsen ouderdoms-verzekering. — Risico-overdracht; amendementen-de Visser en -Treub; de vijfde nota. — De beslissing der Kamer. De tegenstand der sociaal-democraten.
-- Onderzoek naar de uitkomsten van de risico-overdracht. — Het Belgisch ontwerp. — Centraal Verslag
der Arbeids-Inspectie. — Herziening van het Veiligheidsbesluit. — De beginselen onzer veiligheidswetgeving. -Beschrijving van Mandel en nijverheid in lNederland. —
Het beeld onzer nij verheid en de „werk-hypothese " der
ontworpen nieuwe tariefwet. --- Het wonder: wij groeien
tegen de verdrukking in. — Voor-Tariefwet-Comite. —
Niet-behandeling der nieuwe tariefwet.

Voor den economische-kroniek-schrijver, die lang heeft gezwegen,
is or stof to over ter behandeling, zooveel dat van al het belangrijke eon en ander wel onvermeld zal moeten blijven en bij sommige
punters niet zoolang zal kunnen worden stitgestaan als mogelijk
wel gewenscht ware.
De parlementaire machine is voortgegaan moeizaam to draaien,
het knarst en piept in de raderen en loopt niet ,,gesmeerd". Wanneer — hoe spoedig reeds? — de enkelingen van thans, die reeds
verkiezingsredevoeringen houden, tot dichte drommen zullen zijn
aangezwollen en eon normaal rnensch de om de vier jaar wederkeerende verzuchting zal slaken dat zijn courant „niet to lezen" is,
omdat zij volstaat met verslagen van wat de kiiner-candidates,
oude en nieuwe, aan politieke wijsheid in eersten termijn en niet
minder in het onvermijdelijk debat hebben meegedeeld, -- dan zal
het aan de pleitbezorgers van het zittend kabinet toch moeilijk
vallen om aan to toonen dat doze Regeering er in geslaagd is vela
belangrijke socials wetten in 'het staatshtad to brengen. Het is
sedert geruimen tijd reeds eon gemeenplaats geworden, hulde to
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brengen aan de groote werkkracht van Minister Talma. Waaraan
is het dan Loch to wij ten dat het wezen 1 ij k prod uctie- vertu ogen van
die groote werkkracht betrekkelijk zoo gering is? Deze vraag is
natuurlijk gemakkelijker to stellen dan to beantwoorden en dat
antwoord kan niet door de aanwijzing van een enkel feit worden
gegeven, maar wel — al is bet ooze bedoeling niet de verschillende
omstandigheden, die het verschijnsel verklaren, na to gaan — kan
op eene bepaalde omstandigheid van groot belang de aandacht
worden gevestigd. Toen dit Babinet in 1907 werd samengesteld,
is, gelijk van zelf spreekt, ook ernstig overwogen wie van de gegadigden het meest in aanmerking kwam voor de portefeuille van
dat departement, vanwaar de voorstellen in zake arheidswetgeving
en sociale verzekering uitgaan. — Dat men die portefeuille in handen
van den heer Talma heeft gegeven, is ongetwijfeld geschied vooral
op grond van deze overweging dat men deze voorstellen wilde zien
ontworpen, ingediend en verdedigd door een man die tot de meer
democratische leden van de anti-revolutionnaire partij behoorde.
De naam „Talma" was een etiket; van hem kon men arheidswetgeving in „vooruitstrevenden" zin verwachten. Wanneer zijn denkbeelden en plannen al eenig verzet mochten wekken bij sommige
meer behoudende broederen rechts, daartegenover zou stellig to
verwachten steun van links staa,n, omdat velen daar immers de
„decnocratisch" getinte voorstellen zouden toejuichen en bevorderen.
Die democratische tint — dat was in 1907 to voorzien — zou
spreken uit heel den opzet der in to dienen wetsontwerpen : straffe
reglementeering, centralisatie, inperking van bedrijfs vrijheid, diepingrijpende staatsbemoeiing, opdracht van wets-uitvoering bij voorkeur aan overheids-organen, dwangverzekering .... Maar niet of
nauwelijks was in 1907 to voorzien, wat Binds dien meer en meer
zich openhaarde, dat tegen heel deze ricbting een kentering gas nde
was hij velen banner, die haar tot nu toe trouw hadden aHngehangen. Wij denken hier natuurlijk vo.^ral aan de merkwaardige
wijziging van inzicht, die hij Unie-liberalen en bij vrijzinnig-democraten
(vooral bij de laatsten, want zij schenen de meest-overtuigden) zich
in de laatste jaren heeft voltrokken. Daarvan is Minister Talma
het slachtoffer geworden ; aan de uit verschil lende kamergroepen
samengestelde, verwachte meerderheid voor zijn „dernocratische'j
voorstellen ontzonk een belangrijk bestanddeel, on^dat inmiddels
„democraten" anders over deze richting in staatsbeleid en wetgeving
wares gaan denken. Men atond nog aan zijn zijde, waar het gold
eeue wijziging van de Arbeidswet in den zin eener verscherping
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der besehermende bepalingen ; ook voor de Steenhouwerswet vond
hij eene meerderheid in de Tweede Kamer — voor de Eerste was
dit reeds een krachtproef, waartoe zij zich niet zonder morren leende.
Maar hij de Bakkerswet zag men 't eerst, dock heel duidelijk reeds,
het stellig verzet bij hen, op wier steun aan den Minister men
immers gemeend had to kunnen rekenen. De Stuwadoorswet bleef
onafgedaan Inmiddels groeide en groeit nog de stapel der ingediende wetsvoordrachten : herziening van de „Ongevallenwet 19u1",
reorganisatie van de Rijksverzekeringsbank, beroepsziekten, zeevaarten zeevisscherij-ongevallenverzekering en — verder nog aan den
horizont — arheidswet voor den landhouw en landhouw-ongevallenverzekering. Van dit vele hracht een en ander bet tot. . . afdeelingsonderzoek. Einde Nei ' 12 hegon de Kamer met de ziekteverzekering
(Ziekte- en Radenwet) en nam op 5 Juli de Radenwet aan, niet
omdat de voorsten,mers dit getimmerte bewonderden als de schoonste
uitvinding dezer eeuw. maar omdat ... het toch to opvallend zou
zijn geweest wanneer zij verworpen was geworden De hehandeling
der ziektewet werd uitgesteld. Waarom :r Omdat men zeer wel wist
dat er geen meerderheid to vinden was voor hetgeen de Minister
wilde en dat de Minister niet to vinden was voor hetgeen de
meerderheid wenschte ). Zoo ukkelde men voort op bet doornig pad,
dat leiden moest naar de afdoening der groote sociale ontwerpen.
Men zou dan met kr •acht de lnva'iditeitswet ter hand nemen, daarvoor werd Octoher ('12) vastgelegd ; men hegon op den l 5den dier
maand; tot 7 Novemhor duurden de algemeene heschouwingen;
een weekje nog kon men aan de hehandeling der eerste artikelen
besteden ; toes moest wet de Staatsbegrooting aan de orde worden
gesteld Het was hoog tijd.
Bij de op 4 N'ebr• uari voortgezette hehandeling van het wetsontwerp invaliditeits- en ouderdoms-verzekering door de Tweede
Kamer is de bespreking van de mogelijkheid : risico-overdracht in
het stelsel der wet in to schuiven, wel een der helangrijkste momenten geweest. Minister T:ilrna had feitelijk die mogelijkheid
ontkend d nor ha,ar in de regeliug uit to sluiten en had ook tegenover de C,)mmissie van `'oorbereiding de ontoelaatbaarheid van
1) De Ziektewet komt nu na het Paaschrecee dadelijk in de Tweede
Kamer aan de orde ; bij Nota van Wijziging d.d. 20 Maart 1.1. zijn nog belangrijke veranderin i n door de Regeering aangebracht : scheiding (althans
voorloopig) van Ougevallen- en van Ziekteverzekering; meer vrijheid aan
bijzondere kassen. Wij vermelden dit een en ander bier nu slechts pro
memorie.
O. E. XIII 4

9
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verzekering elders dan bij de Rijksbank voor arbeiders in dienst
van gewone, particuliere ondernemingen staande gehouden. Wel
had deze Minister herhaaldelijk en in den loop der jaren met
klrmmende warmte het goed recht, ja de nuttige werking van
risico overdracht bij sociale verzekering bepleit en zich voorstander
verklaard van het particulier initiatief, maar bij deze verzekering
kon van niets anders dan van verzekering bij de Rijksbank sprake
zijn. Inmiddels was in het najaar van 1912 doer den Heer de Visser
een amendement ingediend, hetwelk de mogelijkheid van verzekering
buiten het verband der Staats-organisatie opensteide.
Flet was in den eersten aanvang der beraadslagingen over dit
amendement, dat de Tweede Kamer half November de beliandeling
van het ontwerp schorste om zich in de begrootingen over '13 to
verdiepen. Zoo kwHrn dan 4 Februari bij de her-opening der debatten
over bet invaliditeits ontwerp deze poging van den Leidschen afgevaardigde en daa,rmee de heele ,,quaestie" weder aan de orde.
Tevens was, veertien da: en voor die her-opening, door mr. Treub
heel een reeks van arnendementen ingediend, welke mede beoogden
een bres in het monopolie der Rij ksbank to schieten. En — het
was Been „verrassing ', zeide in tegenspraak tot sornmiger oordeel
de Minister — de Regeering zelve was ook, voordat de openbare
beraadslagingen weer beginnen zouden, met een — bescheiden en
beperkte — proeve van vrij lating gekornen in de ,,vijfde nota van
wijziging'', waarna straks nog ee,u „zesde nota" verscheen, die
veranderingeu in de Sae aanhracht ! [Terloops moge even gewezen
women op het . . . . eigenaardige feit dat de Regeering bij de
mondelinge hehandeling van eery reeds zoo langdurig, ook sehriftelijk,
voorhereid on twerp, ter elfder ure een althans principieel belangrijke
wijziging in een

vij'de

wijzigings nota voorstelt, een wijziging, die

kort daarna weer door de Regeering gewijzigd wordt !]
Dat het een besheiden en heperkte proeve van vrij lating was,
dit voorstel des Ministers, kon tnoeilijk worden ontkend. Slechts
werkgevers, die

op 1 Jcnu

Sri

1913 arbeiders,

bij hen in dienst,

tege ouderdom of invaliditeit verzekerd hadden, kwamen voor
gel)ruikmaking van doze vrijlating in aaninerking en de Rijks-bijslag
was voor hen af'gesloten.
Tussehen drieerlei wegen had de Kamer dus de keus. Nu de zaak
af;edaan is en hovendren reeds zoo lang geleden, treden wij niet
meer terug nosh in de verschilpunten tusschen de onderscheidene
stelsels nosh in de langlurige beraadslagingen (waarmee tien^dagen
gernoeid waren). Get rj k men zich herinnert heeft de Kamer na
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verwerping der amendementen-Treub die van den Heer de Visser
aangenomen met de oprnerkelijke meerderheid van 63 tegen 23
stemmen. De Regeerings-wijzigingen kwamen daardoor to vervallen.
Opmerkelijk is die meerderheid, omdat, gelijk trouwens reeds het
stemmen-cijfer aanwijst, onder de voorstanders vele politieke vrienden
van den Minister gevonden werden, hoewel deze tegen des Heeren
de Visser's voorstellen ernstige bezwaren had ontwikkeld. Mijn twee
bezwaren, zoo had hij gezegd, zij n „van groote beteekenis" en
daarom moet dit amendement door mij „werkelijk bedenkelijk"
worden geacht. Ook dit amendement wilde de Minister even rnin als
die van Mr. Treub onaannemelijk verklaren : de Kamer moest deze
zaak niet onder politieken drang beslissen dock op zakelijke gronden
daarover oordeelen, ten voile daarbij hare verantwoordelijkheid
gevoelende, gelijk ook hij, Minister, dit deed . . . 1 ).

Welnu, de

Kamer, ten voile haar verantwoordelijkheid gevoelend en op zakeiij ke gronden oordeelend, heeft, vrij van politieken drang, bet door
den Minister „werkelijk bedenkelijk" geacht amendement aangenomen.
Wat de meerderheid hiertoe dreef? wat anders dan de „zakelijke" overweging dat ooze sociale verzekerings-wetgeving in Naar
uitvoering niet aan de alleenzaligmakende bureaucratie mag worden
overgeleverd ; dat hetgeen dr. Kuyper eens noemde : „de zelfwerkzaamlieid der individuen" moet worden aangewakkerd en bevorderd;
dat het glen kwaad, maar een groot goed is, wanneer de belanghebbenden zelven en die allereerst worden geroepen tot medewerking aan de toepassing van wetten als deze. Zoo mag en moot
men de beteekenis van deze stemming d uiden ; dat bleek uit de
daaraan voorafgaande beraadslagingen, waarin door verschillende
sprekers van rechts en van links het goed recht van risico-uverdracht en van particulier initiatief was bepleit. Door sprekers ook
van links, van wie men -- wij wezen boven reeds op die kentering —
eenige jaren geleden dit geluid niet hoorde.

Les idees marcheut .. .

ja, maar niet altijd in de richting, die wijze lieden voorzien. Het
scheen, eon tijd lang, alsof dat opkomen voor self-help, dat verzet
tegen dwangverzekering, tegen verambtelijkte wetsuitvoering en
regeling van boven of een liefhebberij was van meer behoudende
elementen, lets waarmee een vooruitstrevend mensch niet kon instemmen. Thans is die instemming van vooruitstrevende zijde eon
feit. Men heeft daar, naar bet ons voorkomt, zieb overgegeven ann
de maeht der ervaring ; men heeft het goed recht ingezien van hen,
die reeds vroeger voor zelfwerkzaawheid van individuen onverdroten

1) Handelingen 1912,/'13; blz. 23345.
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het pleit voerden en men heeft de oude stelling van verzet verlaten.
De stemming over het amendement-de Visser is van deze heugelijke
en gewichtige kentering niet het eerste, maar misschien tot nog toe
het belangrijkste kenteeken geweest. Voor dat door den Minister
„werkelijk bedenkelijk" geacht voorstel stemden niet slechts alle
vrijzinnigen, maar 33 leden van rechts, waaronder alle christelijkhistorischen, de meerderheid der antirevolutionnairen en de meerderheid der katholieken. Tot de minderheid behoorden de 6 aanwezige
sociaal-democraten.
Wat dezen dreef ? Mr. Treub heeft bij de beraadslagingen over
het ontwerp enkele o. i. geheel ,j uiste opmerkingen gemaakt omtrent
de houding der S. D. A. P.-groep in deze. Hoe kunt gij, zoo ongeveer vroeg hij, hierbij „etatistische" neigingen hotvieren, er op uit.
zijn alien aan den staat over to laten, terwijl gij niet ophoudt to
verkondigen dat onder de bestaande machtsverhoudingen de Staat
het willig instrument der naar onderdrukking van proletariers
strevende bourgeoisie is? Op die door hem gestelde vraag gaf hij
zelf het antwoord : dat komt omdat uwe Kamergroep in deze aangelegenheid de leidiug overlaat aan den Heer Duys, die wel
sociaal-democraat is, maar ook ambtenaar der Rijksverzekeringshauk..,.
Men zal misschien zeggen dat een man als mr. Troelstra Loch
scherpzinnig genoeg is oin de matelooze overdrijving en grenzenlooze eenzijdigheid in de philippica's van rijn partijgenoot Duys to
onderscheiden. Dat is hij ook. In de Kacnerzitting van 7 Fehruari
zeide mr. Troelstra dan ook dat „de quintessens" van des Heeren
Duys' rede toch zeker bij overweging hlij lien zou, bezwa.ren tegen
risico-overdracht in het licit to hebben geste^d. Voor hem, Troelstra,
stond de zaak in 't kort aldus : de arheider heeft bij een goede
eociale verzekering eev dubbel belang : kent de wet hem een rente
toe, dan moet de beslissing omtrent die toekenning niet berusten
bij een belanghebbende en ook moet hij een aanspraak op rente
van een bepaald bedrag er niemand zijn die er helang bij heeft
om dat bedrag to drukken; daarom is het wenschelijk dat het met
de uitvoering der verzekering belast orgaan onaf haukelijk is van
de geldelijk bij let ongeval betrokkenen, dun: dat de zaak in
handen kome van een algemeen rijks instituut, waarhij zulk een
geldelijk belang niet bestaat. — Volkornen terecht wees mr. Gueman Borgesius er op dat Mr. Troelstra, die eischen stellende, met
de inrichting onzer ongevallenverzekering dan vollen vrede kon hebben ; de Rijksverzekeringsbank kent de rente toe ook span arheiders,
Wier werkgever niet bij Naar is verzekerd. Belang bij het bedrag
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der rente heeft ook de bij de Rijksbank verzekerde werkgever,
want n aarm ate z ij n onge val-kosten gerin ger zijn, zal zijn Rijksbank
premie kunnen worden verlaagd. De onderling-risico-dragende
werkgevers hebben bij het bedrag der rente grooter belang, maar
de vraag naar dat kleinere of grootere belang doet hier niets ter
take, want de Rijksbank laat zich daardoor bij de toekenning niet
beinvloeden. Meent een arbeider dat hij niet genoeg ontvangt, hij
kan zich wenden tot den Rand van Beroep en, bij afwijzing daar,
tot den Centralen Raad. Welke waarborgen wil men nog moor?
Men verlangt Loch niet dat een to hooge of eon verkeerdelijk toegekende rente gehandhaafd blijft ? Dat dit niet geschiedt, is niet
eon der grootste nadeelen, dock een der grootste voordeelen van
de risico-overdracht, want aldus krijgt de arbeider noch to veel noch
to weinig en „moreel is het voor de geheele arbeidende klasse
j uist goed, dat er in die richting wordt gewerkt."
Intusschen : adhoc sub judice us est. Op 7 Februari werd door
Mr. Troelstra eene motie voorgesteld, waarin de Kamer, overwegende
dat het van belang is, dat de ervaring, door de Rij ksverzekeringsbank opgedaan met de risico-overdi •acht ter kennisse der Kamer
wordt gebracht, den Minister verzocht daaromtrent een gedetaiileerd rapport to doers opmaken en dit aan de Kamer voor to leggen.
Op 11 Februari diende mr. Goeman Borgesius een motie in, waarin
de Kamer, overwegende dat bet wenschelijk is to doen onderzoeken
tot welke resultaten de risico-overdracht heeft geleid, den Minister
verzocht eene commissie to benoemen tot het instellen van eon
dergelijk onderzoek. Beide moties zouden, volgens besluit der
Kamer, worden behandeld op den bekenden — of hover — onbekenden „nader to bepalen dag". Doch het is niet noodig hierbij
stil to staan, noch ook bij de verschillende bewoordingen en strekkingen van beide uitspraken, immers op 13 Februari zeide de
Minister getroffen to zijn door het feit dat „het eigenlijk onderwerp van doze moties in de Kamer algemeene instemming heeft
gevonden"; het doel van Mr. Troelstra's motie — zoo vervolgde
de Minister — kan geheel worden bereikt als die van Mr. Goeman
Borgesius wordt uitgevoerd. Daarom verklaarde hij (Minister) zich
voikomen bereid to doen wat in de laatstgenoemde motie staat
uitgedrukt. Wanneer men dus de moties van de agenda Wilde afvoeren, dan zou de Minister, zoodra het hem mogelijk was, eon
dergelijke commissie samenroepen en haar arbeid doen aanvangen.
Beide moties zijn daarop ingetrokken. — Het verdere beloop dozer
zaak heeft men nu of to wachten. Wat ons betreft, wij zeggen: de
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zaak der risico•overdracht kan er slechts bij winnen, als het voile
licht daarover schijnen zal.
Voordat wij van Minister Talma's invaliditeitswet afstappen,
moeten wij nog op een enkel punt wijzen. Het noodlot heeft niet
slechts gewild dat hij zijn planners in de richting van dwangverzekering en centralisatie j uist vaststelde in een tij d, waarin -tegen
beide stelsels zich een kentering ten onzent voltrok, maar tevens
dat in November '12 de Belgisehe regeering voor den dag kwam
met een hoogst eenvoudig wetje van 34 artikelen, waarin op voor
Nederland beschamende wijze de verzekering tegen ziekte, „vroege
gebrekkelijkheid" [d.i. ins; alliditeit] en ouderdom werd geregeld.
Beschamend was die tegenhanger niet alleen wegens het zooveel
redelijker stelsel van wetgeving, hierbij gevolgd, waarbij men n.h
slechts de hoofdlijnen in de nu aangehoden bepalingen vastlegt
om al het overige eerst to regelen wanneer men het over de grondslagen zal zijn Bens geworden, — maar ook wegens den geheelen
geest waarvan dit Belgisch model is doortrokken. Het ontwerp
geeft ve^ plichte verzekering, dock laat de uitvoering daarvan bij
voorkeur aan de reeds bestaande, bijzondere instellingen over.
Het zou de moeite loosen bij deze merkwaardige proeve stil
to staan, maar er is nog een en ander binnen ooze grenzeu
dat ooze aandacht vraagt en dus kunnen wij niet to lang bij de
Zuidelijke broeders verwijlen. Toch moge nog even dit punt
worden aangestipt : de sterk uitgesproken neiging van den Belgischen
wetgever om, waar hij de verzekering verplicht stelt, de uitoefening
op to dragen aan de „zelfstandige inrichtingen" en Naar zoo weinig
mogelijk to doen bezorgen door de overheids-organen, die metterdaad sleehts als hood- of hulpkassen zullen optreden. Deze overheidsorganen zullen in het Belgisch stelsel den naam dragen van
westelijke raden". Nu denke men niet dat zij vooral uit ambtenaren
zullen zij n samengesteld ; peen de meerderheid zal bestaan „uit
leden door de onderlinge vereenigingen aangeduid", gelijk de
„Toelichting" zegt, en voorts zullen daarin ook zitting k unnen
hebben „gezondheidskundigen, bedrijfshoofden en bevorderaars van
maatschappelijke werken". Die samensteiling sluit reeds elke gedachte uit aan de „concurrentie", die onze Nederlandsche wetgever
zoo vaak heef't geducht en nog ducht wanneer hij naast een overheerschend, ambtelijk staatsorgaan schoorvoetend bijzondere instelIingen toelaat en dan o zoo bang is dat deze laatste het dierhare
Rijks-bureau zullen overwoekeren. Hier is 't heel anders, is 't vlak
omgekeerd, hier „zal de gewestelijke raad voor opdracht hebben in
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de onderlinge maatscha.ppijen al de leden to brengen, die er kunnen
aangenomen worden; deze zullen des to gewilliger dies aangewezen
weg inslagen, daar de Raad, die al de slechte risicos door de
maatschappijen afgewezen ten zijnen laste zal hebben, met enkel
het minimum der wettelijke inkomsten dikwijls niet bij macbte zal
zijn, al de voordeelen der wet aan zijne aangeslotenen to verleenen".
Niet de taal alleen, waarin dit gezegd wordt, doet ons wat
vreemd aan; ook de gedachte ; wij zijn sedert jaar en dag door
onze wetten en wetsontwer pen zoozeer vertrouwd gemaakt met het
den kneeld : van overheidswege wordt de uitvoering der sociale
verzekering hezorgd ; aan hijzondere bemoeiingen kan daarbij nauwelijks en s!echts onder stevige waarhorgen een ondergeschikte plaats
worden gegund, — zoozeer dat wij wat verhaasd ophooren als uit
het Zuiden dat frisache geluid tot ons doorklinkt: wij laten de zaak
aan de ..mutualisten" over; ons ontwerp ,,is ontstaan niet uit vooropgestelde gedachten. maar uit den groei en de ondervinding, uit
de werken en de wenschen der belanghehbenden; de onafhankelijkheid, de waardigheid en de verantwoordelijkheid van den arbeider
en van d ezes vereenigingen worden er in geh uld igd. De vooruitziende wordt onder Been voogdij gesteld, nosh van bet Bestuur,
noch van bet bedrijfshoofd : de hijdrage der mutualisten [wordt]
zelfs niet door de wet bepaald wat de verzekering tegen ziekte en
vroege gehrekkelijkheid betreft : men stelt in dit opzicht vertrouwen
in de voorzichtigheid van hunne vereenigingen, die aansprakelijk
zijn voor de uitslagen en die hestuurd worden en geschillen ver-

effenen zoo vrijelijk als to voren".
Een woord grijpen wij uit deze treffende aanhaling, die een
waarachtige kensc^hetsing van het stelsel is: ver'rouwen. Men vertrouwt de zaak aan de mensehen toe Wij in Nederland vertrouwen
voor de hehartiging van sociale, door de wet geregelde belangen,
nosh den arheider, noch den werkgever, nosh hun kassen, fondsen,
vereenigingen; wij vertrouwen alleen den meneer achter bet loketje
en de am htel ij ke commissie achter de groene tafel in het deftig
vertrek met „verhoden toegang".
Hoe k!einzie!ig en vreesachtig, hoe on-democratiscb, hoe
„pruiaisch" is ooze wetgevende gedachte, bij die der Belgen vergeleken ! En hoe omslachtig zijn ooze regelingen, die in alle gebeurlijkheden moeten voorzien ! Wat een arbeid wordt er ten koste
gelegd aan zoo'n Invaliditeitsontwerp met zijn honderden artikelen,
die tot in kleinigheden afdalen ! Om zulk een uitkomst als deze
wet to bereiken — deze wet, waar geen tiers Nederlanders geest-
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drift voor gevoelen en die ook bij haar voorstanders zooveel bedenking ontmoet, hoe bard, hoe bitter hard wordt er gewerkt!
Ja, er wordt hard gewerkt, door de Regeering en door de
Tweede Kamer, die zichzelve na half September '12 nauwelijks
eenige rust heeft gegund en die dan ook kenteekenen van ververmoeidheid, van zekere overspanning begint to vertoonen ; hard
gewerkt ook door de Regeerings-bureaux, die de vele ontwerpen
voor indiening hebben voorhereid. En het zijn niet die ontwerpen
alleen, die getuigen van de eerbiedwaardige massa arbeid, welke
in den Haag wordt verricht — een feit, waarop wel eens gewezen
mag worden, omdat men im mers ook in kringen, waarin men
beter kon weten, gewoon is zich den Regeerings-ambtenaar, den
Haagschen departements-am btenaar voor to stellen als ieuiand,
die het zich liefst gemakkelijk maakt en er sleclits voor to zorgen
heeft dat hij niet door plichtsverzuim zijn plaata aan de Staatsruif
verliest. Wanneer men kennis neemt van wat er zoo al door of
vanwege de Regeering wordt uitgegeven, dan krijgt men een gansch
anderen indruk en dan zegt men dat er wel degelij k aau vole
bureaux flunk gewerkt wordt.
Het „Centraal Verslag der Abeidsinspectie" over 1911 is in
November 1912 versehenen ; het werd one ter „aankondiging of
recensie" toegezonden. Het is nu wel wat laat geworden om uitvoerig bij dit altUd helangwekkend verslag stil to staan. Reeds
doorlezing van de inhoud^ohgave duet ons zien hoezeer — wij
wezen daar reeds vroeger op — de werkzaamheid onzer Arbeidsinspectie gedurende de laatste jaren zich in de breedte en in de
diepte heeft uitgebreid. De inwerkingtreding der „Arbeidswet
1911" zal die uitbreiding nog doers toenemen, gelijk eon volgend
verslag ongetwijfeld zal bewijzen. Maar ook thans reeds getuigt
dit overzicht der werkzaamheden en van een diep doordringen in
de bijzonderheden der verschillende bedrij ven en van ver-strekkende
bemoeiingen der inspectie met alles, wat krachtens de arbeids- en
de veiligheids-wetgeving kan gerekend worden tot haar domein
to behooren.
Zij n wij daarmee op den goeden weg ? Is met name onze
veiligheidswetgeving op deugdelijke heginselen gegrond ? Er is eon
bijzondere aanleiding geweest em zich die vraag to stellen ; de
Regeering wenschte het „Veiligheidsbe.^luit" — waarin immers de
enkele algemeeue artikelen der wet zijn uitgewerkt tot zeer vele,
uitvoerige voorschriften — to herzien en maakte haar voorontwerp
openbaar, teneinde met daarover gemaakte opmerkingen haar veer-
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deel to doen. Gel ij k gehruikel ij k is — zoo mag men wel zeggen -beduidde ook deze herziening eon verscherping der bindende en
dringende voorschriften, een uitbreiding van het veld, een verder
en dieper ingrijpen. Doch slechts to meer klemt daarom opnieuw
de vraag naar de richtigheid van het beginsel dezer regeling.
Veiligheidswetgeving is een uiterst moeilijk werk, dat zeer bijzondere
technische kennis vereischt, diepgaande kennis van de dreigende
gevaren en van de practisch-bruikbare voorbehoedmiddelen, gezette
overweging ook van de vraag of voor de een of andere geheuriijkheid naar eon middel daartegen moot worden gezocht. Bedenkt
men hoezeer bij de tegenwoordige „specialiseering" van den fabriekmatigen arbeid en bij de steeds ruimere toepassing van machines
ter vervanging van handenarbeid hier een buitengewoon veld voor
statistische waarneming, voor bijzondere studie en voor practische
overweging zich opent, dan begrijpt men zoo ongeveer hoe moeilijk
het is op dit gebied met vermi;ding van het to-veel en te-weinig
het j uist-genoegzame en het j Waist-passende to vinden. Hebben doze
moeilijkheden den samensteller van het in '96 uitgevaardigd Veiligheidsbesluit voor den geest gestaan ? Ware dat het geval geweest,
hij zou zich destijds niet hebben overgegeven aan de illusie, die men
ook bij de aanhangige herziening weer schijnt to koesteren, dat
hier flu eon regeliug gegeven word, welke als eon wel-sluitend en
afgerond geheel voor de veiligheid in fabrieken en werkplaatsen
j uist de noodige en ook alle noodige voorsebrif ten geeft. Men meende
— en schijnt ook nu weer to meenen — dat men alle gebeurlijk-

heden kan vourzien en in alle moet voorzien. Groote of kleine,
veelvuldige of zeldzame, ernstige en onheduidende gevallen en
ongevallen, de samensteller heeft zich gevleid die alle in zijn
artikelen to hebben behandeld. Het Besluit is als 't ware eon
wetboek, aan welks bepalingen de fahrikant is onderworpen en
hetwelk voor de inspectie is als de nooit falende codex, die uitmaakt wat geoorloofd of onder zeer precies omschreven voorwaarden
geoorloofd en wat ongeoorloofd is. Bleek temet eon door het
Besluit voorgeschreven heveiliging uiterst lastig of onpractisch of....
gevaarlijk, zij mnest niettemin worden aangebracht. Wij kunnen
hier niet stilstaan bij de ongewenschte gevol gen, die de keuze van
dit stelsel van veiligheidswetgeving meebracht; in 't kort ze aanduiden kunnen wij wel. Bij werkgevers en bij arbeiders genoot de
wijsheid des wetgevers niet zoo onbeperkt crediet als hij wellicht
had gehoopt. De arbeidsinspectie zag zich in hoofdzaak belast met
controle, net de taak na to gaan of alles zoo was ingericht als het
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volgens littera ... van art.... van HoofdsL ... zijn moest; slechts
zelden bezat zij de vrijheid naar bevind van zaken to handelen en
in gevallen, waarin zij dan die vrijheid bezat, stonden haar veelal
de handers verkeerd, omdat haar voornaamste werk immers niet
was het zelfstandig oordeelen, maar het onderzoeken of de stellige
voorschriften des wetgevers wel wares nageleefd.
Ons staat een ander ideaal van veiliglieidswetgeving voor oogen.
Laat de wet en laat een veiligheidsbesluit de groote lijnen trekkers;
laten beide voor belangrijke en veelvuldig to duchten gevaren bij
den arbeid stellige, strenge, dwingende regelen geven, men late,
onder de noodige waarborgen, overigens veel over aan de inspectie.
Men zorge dan tevens er voor dat de tueziende ambtenaren zoo
goed mogelijk op de hoogte zijn van bun tank, Welke zwaarder is
dan de thans bun opgelegde : dat zij voor alles praetische kennis
bezitten van bedrijfstoestanden, van fabrieken en machines, van
uitvoerbare en niet to kostbare beveiligingsmiddelen ; dat zij een
klaar inzicht hebben in de veelvuldigheid en in de belan ;rijkheid
van verschillende soorten van gevaren bij de zoozeer onderseheidene
soorten van arheid ; dat zij weaken, beslissingen, voorschriften zullen
geven, Welker billijkheid niet twijfelachtig is. Wanneer men dezen
weg uit wil, zal de wetgever aan zichzelf een meer beseheiden
tank moeten toekennen en zal hij meer overlaten aan de van overheidswege met de zorg voor deze belangen belaste personen.
Net is verklaarbaar dat men in 189t3 — wij leven snel en snel
verandert de wereld; hoe ver ligt dit jaar reeds achter ons! -- bij
de eerste regeling van dit onderwerp denken kon een stel bepalingen to kunnen geven, welker stricte toepassing de veiligheid 1)13
den arheid zoo goed mogel ij k zou verzekeren ; stonden de bepal ingen vast, dan had men voorts nog slechts een corps van ambtenaren noodig, die in hoofdz^ak alleen op de naleving van die
bepalingen hadden toe to zien. Maar heeft de praktijk onzer veiligheidswetgeving en de praktijk onzer arbeidsinspectie niets geleerd
aan hen, die over bestendiging van bet gekozen stelsel to zeggen
hebben en zien zij niet in dat dit in theorie zoo wel-sluitende,
afgerunde stelsel niet deugt, dock noodwendig vervangen inoet
worden door een ander, waarbij niet elke gebeurlijkheid voorzien
wordt, men zich bij de vaststelling van bindende regels tot gewichtige punten bepaalt om, onder zekere waarborgen, de rest in
hoofdzaak over to laten aan hoogstaande ambtenaren, die, door
voortgezette studie, praktijk en ervaring meer en meer met de
bijzondere moeilijkheden van dit werk vertrouwd, naar bevind van
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zaken zullen weten to handelen of... zich van handelen to onthouden ? Het voor-ontwerp van het Veiligheidsbesluit gaf niet de
allerminste aanwijzing in de richting eener verandering van stelsel
als hierboven werd hepleit; men gnat door op de oude banes, trekt
de eens getrokken lijnen wat verder, wat strakker ook Zoo blijft
dan de vraag aan de orde of wij hiermee op den goeden weg zijn
en of heel het beginsel onzer wetgeving op dit stuk deugdelijk
mag worden genoemd.
Of wij op den goeden weg en of de grondslagen deugdelijk
zijn, hoeveel is er ons aan gelegen voor allerlei terreinen van ons
maatschappelijk leven op die vraag een betrouwbaar antwoord to
verkrijgen. Maar to krijgen is dat antwoord veelal niet dan wanneer
gij zulk een terrein nauwkeurig bestudeert, u rekensehap geeft van
al wat op allerlei hoekjes daarvan geschiedt, om dan uit al die kleine
trekken het beeld van bet groot geheel op to bouwen en met dat
beeld voor oogen het antwoord to vinden. Op het terrein van handel
en nijverheid is .... niet dat antwoord gegeven, maar zijn wel de
vele kleine trekkers geschetst in een merkwaardig en belangrijk
boek, samengesteld onder leiding van Mr. J. C. A. Everwijn, Chef
der Afdeeling Handel 1 ).

In dit werk vindt men verzameld en

naar de verschillende bedrijfsvakken gerangschikt de vele bouwstoffen, die Afdeeling Handel in den loop der jaren had bijeengegaard omtrent de geschiedenis, de ontwikkeling en den huidigen
staat van handel en nijverheid ten onzent, bouwstoffen, die men
heeft aangevuld door hovendien van hij de onderscheidene takken
betrok ken personen nadere inlichtingen en mededeelingen to vragen,
welke door de Afdeelir1g aan elkander getoetst en waaruit langs
dien weg zooveel mogelijk alle subjectieve beschouwingf , n werden
geweerd.
Er wordt in den Haag nog wel hard gewerkt, zeiden wij
hierboven. +'n daarvan getuigt ook dit boek, want bet vertegenwoordigt, zooals het daar voor ons ligt in zijn twee „kloeke" deelen,
met meer dan 80+ ^ hladzijden — ongerekend de atlas — een massa
arbeid en studie, die eerbied afdwingt. Naar wij bezitten dan ook
in dit boek, in de vele kleine trekken die het bevat, het noodige
materiaal om daaruit het beeld van handel en nijverheid in Nederland voor ons to does oprijzen en om, met dat beeld voor oogen,

1) Beschrijving van Handel en Nijverheid in Nederland. Twee deelen
en een Atlas. Te 'a-Gravenhage bij de N. V. Boekhandel v.h. Gebr. Belinfante. 1912.
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de vraag to beantwoorden of wij in deze op den goeden weg zijn
en of de grondslag deugdelijk is x).
Welk beeld zien wij dan?
En welk antwoord geeft ht o n s op die vraag ?
Dit na to gaan, is natuurlijk daarom tl,ans weer dan ocit van
overwegend belang, omdat de Regeering, in haar tariefwet-wijziging een middel tot heseherming van ooze nijverheid voorstellend,
daarbij vooropstellen moet — en ook vooropstelt -- dat ooze
nij verbeid zoodanige beseherming behoeft, niet langer buiten zoodanigen steun zich staande kan houden. Dit nu poogt de Regeering
in haar M. v. T tot de ontworpen tariefwet-wijziging vooral aannemelijk to makers door to wijzen op het feit dat voor en na seller
alle staten van de Oude en de Nieuwe Wereld den invoer uit den
vreemde door het heffen van hooge reehten zijn gaan bemoeilij ken
waaruit niet alleen scbade voor ooze uitvoeren moest voortvloeien,
dock wairdoor tevens de besehermde buitenlandsche nijverheid gelegenheid kreeg onzen industrie bier op de eigen binnenlandsehe
markt eene voor ons onhoud bare mededinging aan to doen door n.1
hare overproduetie tot buitensporig lage prij zen aan to bieden.
Wil men bewijsplaatsen ? Ziehier enkele sprekende aanhalingen uit
de M. v. T. van het ontwerp tot vaststelling eener nieuwe tariefwet : § 2: „Het mag als bekend worden ondersteld, dat Nederland
van lieverlede het afzetgehied wordt van de overproductie van het
buiteniand. Hetgeen in het land van productie niet met bel,00rlijke winst kan worden verkocht, wordt naar Nederland geleverd
tegen prijzen, waartegen de hier gevestigde industrie, ook al werkt
zij onder gunstige

natuurl^jke

voorwaarden, niet kan concurreeren.

Van het standpunt van den consument bescbouwd, moge invoer van
goederen tegen zoodanige lage pr • ijzen al voordeelig zijn, dat voordeel blijkt bij nader inzien nadeel to zijn, indien men bekenkt, dat
meerdere Nederlandsche industrieen, waarvan wordt ondersteld, dat
zij onder rorm-ale omstandigheden zeer goed zouden kunnen concurreeren, daardoor in hunne ontwikkeling worden geschaad. En
is eenmaal de Nederlandsche concurrentie ter zijde gesteld, dan
heeft de buitenlandsche producent het in zijne maebt voor levering
naar Nederland de prijzen to vorderen, die hij in zijn belang meent
1) De eamensteller van dit book weer or in zijn voorbericht uitdrukkelijk
op, dat dit werk „geen ambtelijk karakter" draagt. Terecht o. i, vroeg de
secretaris van het Anti-Tariefwet Comite in zijn to Sneek gehouden redevoering (25 Februari j.1.) welk verschil dit eigenlijk maakte ? Miasehien verschil
in den omelag maar zeker niet in den inhoud, in de feiten, oijfers en gegevena.
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to kunnen vaststellen. Irnrners hij heeft daarhij alleen rekening to
houden met een behoorlijken afzet, verbandhoudende met de grootte
van zijn fahriekshedrijf en met eventueele huitenlandsche concurrentie." — § 4: de ,,hijkomstige" bestemming van het ontwerp is
„om de productievoorwaarden to verheteren, waarmede tal van
Nederlandsche industrieen, hoofdzakelijk als gevolg van in het
buitenland getroffen ma.atregelen moeten werken". -- De Ministers
zouden bet Principe van vrijhandel omhelzen ,.indien zij niet meenden, dat zu 1 ks 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 indutrie
moest leiden." -- Men moet overwegen „dat menige industrie hier
to laude zich niet zoover heel't uitgebreid als wel mogelijk ware
geweest, bad niet de invloed van de buitenlandsche bescherming
dit belet".
Wij staan nu niet stil bij de eigenaardige verschillen in deze
onderling ongelijkwaardige uitspraken, dock wij stellen dit vast: de
,,werk-hypothese" bij doze tariefsherziening was: de ooze industrie in
hooge mate belemmerende werking der elders verleende bescherming.
Welnu dan, wat leers ons de „Beschrij vin;'' ?
De door invoer beiemmering werkende bescherming zou wel
eon gansch ondoeltreffend uiiddel moeten gekozen hebben, wanneer
zij niet wezenlijk er in slaagde althans sornmige huitenlandsclie
(waaronder ook Nederlandsche) concurrenteu to hinderen ; ook zijn
er wel huitenlandsche industrieen, die Naar overproductie bier
tegen loge prijzen aan de markt brengen. Geen vrijhandelaar, die
doze trouwens overhekende feiten ontkent. Zoo weet men — en de
Beschrijving herinnert ons daaraan — dat bier to laude vole aarden
rioolbuizen worden L gevoerd, die wij wel zelf zouden kunnen en
willen makers en dat uitvoer van die b iizen ons lastig valt; van
baksteenen neernt de invoer uit het buitenland, vooral uit Belgie,
ge^tadig toe; van dakpannen wordt onze uitvoer naar sornmige
nahurige landen door ho ^ ge rechten belemmerd — maar in 19U9
stood Loch nog tegenover een invoer van van 111 2 millioen kilo
eon moor dan tweemaal grootere uitvoer. Ooze export van horstels,
bezems en kwasten, stuit vaak op hooge tariefmuren of en er is
vrij wat invoer van die goederen. Wij zenden veal tapijten over de
grenzen dock ontvangen er ook vele uit den vreemde. Onze papierindustrie is in hoofdzaak op hinnenlandsehen afzet aangewezen.
[Jet gelooid zoolleder is wegens zware rechten elders moeilijk uit
to voeren. Van zeep is do invoer omvangrijker dan de uitvoer.
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Aardappelmeel ziet zich den toegang meestal ontzegd tot landen,
waar de gelijksoortige industrie beschermd is, maar dit neemt toch
niet weg dat van ooze jaarlijksche voortbrenging, die een waarde
van 141/2 mill oen gulden ver• tegenwoordigt, sleellts 15 % in bet
eigen land wont verbruikt. Dat ooze maal iudustrie klaagt, weten
wij alien; van de 80 fabrieken in 1: 01 zijn er sleclits 19 overgebleven, d, w, z. de kleinere en minder goed gelegene zijn verdwenen;
de ovec•le ende zijn technisch steeds volmaakter geworden en voorzien voor do heift of voor 4 in de binnenlandsche hehoefte.
Missehien is doze, aan de Beschrijving ontleende, ,,zwarte lijst"
(zwart .... met lichtpuntjes) niet geheel vnlledig. Maar volledig
kunnen en zullen wij ook niet zijn, waar wij daartegenover zouden
moeten stellen het beeld van den op zoo velerlei geliied krachtig
zich uitbreidenden export, van de toenemende voorzieuing in Nederlandsche behoeften door Nederlandsche nijverheidsproducten ten
koste van leveranciers uit het buitenland. De machine-nijverheid,
zoo lezen wij, ging in de jaren '87 --'97 over heel de wereld vooruit,
maar ten onzent was die vooruitgaug toch wel zeer opmerkelijk en
na '97 hield dit verschijnsel aan. Onze electrotechni^che industrie
weet meer en moor Naar fabrikaat in het buitenland to pla^tsen.
Op allerlei gebied vonden onze machinefabrieken in de laatste
tientallen jaren afzet in den vreemde; op eigen terrein wisten zij
steeds beter aan de buitenlandsche mededinging het hoofd to bieden
en in de velerlei behoeften onzer eigen nijverheid to voorzien. Onze
in den laatsten tijd zich forsch ontwikkelende motorbooten industrie
levert niet zelden voor rekeniug van buitenlandsche regeeringen.
Talrijke riviersehepen worden hier voor rekening van vreemde (ook
Duitsche) reederijen op stapes gezet. In de kleinere metaal nijverheid
wend voorheen ooze; handenarheid door het k)uitenlandsche machinale
goed verd ron ;en ; de sm id word winkelier in geimporteerde metaalwaren, verriehtte nog maar wat reparatiewerk, totdat voortvarende
arnbachtslieden hun bedrijf moderniseerden; zoo ging het vroegere
handwerk via het winkelbedrijf tot kleinbedrijf over en is thans
grootbedrijf geworden. In de vervaardiging van land- en tuinbouwgereedsehappen en -werktuigen weet men met kliwmend succes de
mededingiug met den buitenlander to voeren, zoodat wij hiervoor
hoe langer hoe minder of hankelij k yam hem worden. van brandkasten voerden wij voorheen het grootste deel in; de Dordtsche
fabrie4 wordt thans slechts door acht andere in Europa geevenaard
en concurreert met goede uitkomst tegen doze. Ooze eapsulefabrieken
voeren haar waren ook in die landen in, die daarvoor liefst hooge
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rechten door bun verbruikers Iaten betalen ! Buitenlandsche lettergieterijen zien haar afzet hier gaandeweg sunken; ooze eigene
verwierven zich een belangrijken uitvoer. Onze meubel-industrie
heeft een uitstekenden naam in den vreemde. Kinderwagens (in
betere soorten) waren voorheen wel bijna nooit Nederlandsch fabrikaat,
thane is dit heel anders Onze k uiperij ontwikkelde zich tot een
groothedrijf. De Twentsche katoenweverijen ver,neerderen jaarlijks
de cnillioenen harer uitvoeren. De wollenstoffen-industrie voert ongeveer de helft van haar prod uctie uit; onder hier ingevoerde wollen
goederen zijn er Tilburgsche die slechts even aan een grens-station
met een vreemd etiket zijn beplakt en dan in Nederland terugkomen !
De opuieuw herlevende trijp-industrie betwist den vreemdeling het
in latere jaren door hem veroverd terrein. Onze eigen weefgoederen
vormen in de laatste jaren steeds meer de grondstof voor ooze
confectienijverheid. Kinderconfectie kwarn vroeger zoo goed als uitsluitend uit Berlijn ; tegenwoordig voorziet ooze eigen nij verheid
vrijwel in de behoefte. Van parapluies neemt de invoer af, de
uitvoer toe. Van stroocarton vervaardigen wij ± 700.000 kilo

d ig en

per

daarvan gaat 90 % over de grenzen. Het buitenlandsch

(vooral Duitsch) fabrikaat van boekbinderijen was voor eenige tientallen van jaren op ooze markt overheerschend; de Nederiandsche
boekbinderij heeft in den laatsten tijd niet alleen de eigen markt
voor zich opgeeischt, loch vindt ook steun door flinke opdrachten
uit het buitenland; hetzelfde geldt voor kantoorboeken. Kunnen
wij zoolleder moeilijk elders plaatsen, bovenleder voeren wij vrU
veel uit. Onze schoenfabrieken verheugen zich in toeoemenden
export. Onze beide kaarsenfahrieken zien voor en na zich vele landen gesloten door hooge reebten en doordat men daar zelf kaarsen
vervaardigt; zij wisten over 1910 nog drie millioen kg. elders to
plaatsen. Ons cacao-poeder gaat over heel de wereld, vindt debiet
ook waar hooge rechten geheven worden en waar groote buitenlandsche firma's achter de tariefrnuren werken ; 4 mil lioen kg. was
ons uitvoersaldo over 1910. En wanneer de vreemdeling in eigen
land onze goede Hollandsche sigaren liever to duur betaalt, dan is
dat zijn zaak ; wij exporteeren ze toch !
Ook deze lijst is verre van volledig, zeker minder volledig dan
de vorige „zwarte", want bij bet weergeven van licht en sehaduw,
gelijk die in de Beschrijving gevonden worden, vreesden wij niet
onpartijdig to zullen zijn en zijn daardoor wellicht, gelijk dat
voorkomt, partijdig-naar-den-anderen karat geworden. Zeggen wij
daarom ten slotte dit: wie de „Beschrijving" doorleest en onbe-
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vooroordeeld zich de vraag stelt hoe, met het daaruit verkregen
beeld voor oogen, de „werk-hypothese" der Regeering to handhaven
valt, diens antwoord kan niet anders luiden dan dat o zeker, bier
en daar de door protectie begunstigde buitenlandsche mededinging
ons schaadt en Kier en daar hooge rechten onzen invoer in vreemde
landen belemmeren, doch dat over heel de lijn ooze nijverheid het
best maakt, haar export uitbreidt, den vreemden concurrent op
eigen markt terugdringt en andere markten op hem verovert.....
Dit nu is, om sommige redenen, een zoo wonderlijk iets, dat
velen het maar niet gelooven willen. Wanneer men daarover aan 't
redeneeren gaat, dan komt men tot de slotsom dat zulk een staat
van taken ondenkbaar en onbestaanbaar is Hoe bestaat hij dan toch ?
Ja, een wonderlijk jets is het. Gaat eons na : ons land is van
• nature zeker niet voorhestemd om een industrie-staat to zijn:: geen
ertsen, weinig steenkolen (tot nog toe), weinig bout, de meeste
grondstoffen moeten wij van elders aanvoeren om ze dan bier to
bewerken ; reeds daardoor staan wij bij vele andere landen achter.
Die natuurlijke voorsprong dier andere landen wordt nog vergroot
doordat men daar de nijverheid bescherwt, den invoer van concurreerende vreernde goederen belemmert ; wij bier vragen slecht 5
pOt. van fabrikaten ; 2 1 1 pOt. van half-fabrikaten aan de grenzen.
Hoe gemakkelijk valt het den vreemdeling bier zijn overproductie
to plaatsen, ons aan een „durnping" to onderwerpen en dan, na
uitroeiing ouzer eigen nijverheid, bier de markt to beheerschen.
Zoo staan wij zwak tegenover den buitenlandschen concurrent in
ons eigen land. En hoe zullen wij met hem in zijn land de mededinging aanbinden ? Immers zit hij daar veilig en wel aebter de
hooge tarieftnuren. Waarheen zullen wij ons dan voor uitvoer
richten ? Wat blijft ons ten slotte to doen over? Zijn wij niet
van alle kanten in 't nauw gebracht ? Hoe kunnen wij nog ademen?
't Is een wonderlijk jets, maar een feit is het, dat wij nog
ruim en breed ademen, dat wij Leven, ooze levenskracht toonen,
den vreemdeling weerstaan, bier ten onzent ... en Binds bij hem en
elders op de vrije wereldmarkt. Hoe dat dan Loch kar De Hollander is van oudsher een „taaie ' ' ; hij laat niet gauw
los ; lukt het niet op deze wijs, hij proheert bet op gene; menigeen
van dit ras oordeelt dat hinderpalen er zijn om overwonnen to
worden. Zoo zeker als bescherining den hegunatigde met het gevaar van verzwakking en verslapping bedreigt, zoo stellig pnkkelt
zij hem, tegen wien zij zich keert, tot grouter energie. Deze zielkundige waarheid behoort tot de „imponderabilia" , welke de pro-
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teetionistisehe tariefwetgever tast noch voelt. Wie, wegens hooger
geworden rechten aan vreemde grenzen, zijn goederen niet meer
tot de vroegere prijzen aan het huitenland kan slijten, kwam er
vanzelf toe na to gaan of hij ze niet billijker leveren kon door ze
goedkooper to produceeren, wat misschien bereikbaar was door doelmatiger bewerking der grondstuffen of door technische verbetering
der voorthrenging of hoe dan ook. Daarhij komt dat ieder land
nu eenmaal door het eigenaardig spel van allerlei factoren ,.specialiteit" is voor sommige goederen, die het met minder voorthrengingsmoeite en kosten dan andere linden maken kan. Voorts is de
elders verleende heseberrning Loch ook in velerlei opzichten geen
onverrnengd nadeel voor onze nijverheid: koopen onze weverijen de
overproductie van door protectie gesteunde vreemde spinnerijen voor
zeer lage prijzen, des to beter kunnen zij bij zoo ruime beschikking
over de grondstof, met vree'i^de concurrenten bier en elders den
strijd aanhiaden. Een bekend feit is het dat wij Duitsche Rijnschepen voor Duitsche rekening bouwen, omdat wij het Duitsche
ijzer goedkooper krijgen dan de Duit^che scheepshouwer, die in
zijn eigen land syndicaats pr • ijzen moet hetaien. tiiet minder hekend
is het dat de levenshehoeften onzer arheiders lager in pr • ijs zijn dan
b.v. in Duitschland en dat dus onze lagere geld-loonen den werklieden niet minder weistand bezorgen dan de hoogere aan hun
vakgenooten over de grenzen, een factor van groot helang vooral
voor die nijverheidstakken, in welker voortbrengingskosten de
arheidsloonen een veelheteekenend ,,item" zijn Bij dit alles voegt
zich ook nog de questie der soiale lasten, die op de nijverheid
gelegd worden ; reeds meer dan eens spraken wij bier over den
invloed dezer lasten op de Concurrenzfahigkeit " der nijverheid,
een punt, dat o.a. door vim n Posadowsky van zoo groot gewicht voor
de Duitsche nijverheid werd geacht Wij stippen bier enkele zaken
aan; nat.uurl ij k zijn er veel meer, die men ziet en niet en ziet,
maar die alle to sarnen dit wonderlijke tewesghrengen : dat ooze
nijverheid niet tusschen de hooge tar iefmuren om ons been verstikt
of doodgedrukt is, doch integendeel meer dan ooit haar frissche
levenskracltt toont .
Aan dit wonderlijke wil -- men ziet het — ooze Regeering
maar niet gelooven. Zij lioudt, trots de macht der feiten, vast aan
Naar werk lhypothese: er is elders hescherming, die ons zoekt to
benadeelen en ons henadeelt; ergo kan er hij ons niets dan stilstand of achteruitgang zijn. Met lraar oordeelt aldus ook die uit
verschillende bestanddeelen samengestelde groep die, langen tijd na
O. E. XIII 4
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het opt reden van het uiterst actief Anti-Tariefwet-Comite, nu als
Voor-Tariefwet-Comite opgetreden is. Het eerste levensteeken van
deze pleithezorgers der protectie voor Nederland is geweest een
blaadje, waarin men het oordeel van „een liberaal" -- wij ten Mr.
J. Pijnappel — over bescberming en vrijhandel weergaf. Deze
„voix d'outre-tombe'', die nu weer opklinkt uit een brochure van
1897, bewijst eenvoudig dat de vraag omtrent de handelspolitiek
geen politieke vraag is of althans niet behoort to zijn. Dit nu wordt
door vrijhandelaars grif toegegeven; in het Anti-Tariefwet-Comite
hebben verscheidene mannen „van rechts", katholieken en antirevolutionnairen, zitting.
De strijd om „de Tariefwet" duurt voort en wordt heviger
naarmate „zekere Juni-gebeurtenissen" nader in 't zicht komen.
Maar deze wetsvoordracht zal niet weer voor het finale zomerreces in de Tweede Kamerzitting behandeld worden. Dat daartoe wel stel[ig de tijd zou onthreken, was onlangs reeds door
De Maasbode erkend, die, terecht van Naar standpunt daaraan toevoegde dat het niet gewenscht was kort voor de algemeene verkiezingen in deze debatten to blij ven steken. Intusschen liep het
gerucht dat de Regeering er wel prijs op zou stellen de openbare
beraadslaging althans to zien aangevangen, al kon ze niet worden
voleindigd : de Regeering zou, tegenover de vole en veierlei oppositie in de Kamer en in den lande een geharnast pleidooi willen
leveren om het goed recht van Naar voorstel to betoogen. Menschkundig was die begeerte wel verklaarbaar; of het staatkundig joist
gezien ware (van Regeerings-standpunt) aan die begeerte toe to
geven, is eon ander punt. Voor candidaten, propagandisten en debaters
van rechts rnocht eon dergelijke ministerieele pleitnota eon welkorne
bron voor verdediging der ontworpen tariefwet geweest zijn, —
de „pro" aangevoerde redenen zouden aanstonds door de „contra"
partij uiteengerafeld en weeriegd zijn en waar bleef dan de door de
Regeering gewachte winst van haar betoog ?
Iutussehdn : de Tweerle Kamer gaat de Ziektewet ter hand
necnen en moat do Tariefwet liggen. Tut wanneer ? ... .
H. S.

B U ITEN LA N D.

De groote zaak is nog altijd de Balkanoorlog of liever de
vraag, hoe men vrede zal krijgen. Na den val van Janina ten gevolge van een schitterend wapenfeit van het Grieksche leger
schijnt er vrij wel wapenstilsfand to zijn, afgewisseld door gevechten voor het veelomstreden Skoetari en het nog altijd dapper volhoudende Adrianopel ; afgewisseld door de stoute en vl ugge
kruistochten van den Vliegenden Turk, de Hamidieh, in de Egeische
en zelfs in de Adriatische Zee. Ten opzichte van Skoetari nosh
ten opziehte van Adrianopel handhaven echter de Turken hunne
eischen ; de bemoeiingen der mogendheden loopen thans alleen over
de door de Balkanstaten geeischte oorlogsschatting, de eilanden en de
nieuwe grens in Thracie. Om Skoetari echter wordt tusschen bet nieuwe
Alhanie en het voor die stad zooveel opgeofferd hebbende Montenegro
getwist. Maar de mogendheden hebhen beslist, dat het aan Albanie
zal komen en daaraan zullen 11lontenegrijnen en Serviers zich wel
hehben to onderwerpen. Wat Saloniki aangaat, dat wordt wel
voorgoed aan Griekenland toegewezen. Intusschen de onderhandelingen over een en ander zijn nog hangende en zoolang dit het
geval is, zijn allerlei complicaties mogelijk.
Niet tussehen de mogendheden zelf. Al zijn dezen bet niet in
alle opzichten nog met elkander eens en werkt de diplomatie met
al hare kunst aan de handhaving van den wereldvrede, de telkens
opduikende oorlogsgeruc;hten verdwijnen bijna even spoedig weder.
Er is nog altijd een troepje rnenschen, bli,;kbaar Turken of turkschgezinden, onruststokende journalisten en beuremannen, die trachten
oorlogsmunt to slaan uit allerlei kleine wrijvingen en stemming to
makers voor bun duistere plannetjes ; maar gelukkig weet de diplomatie telkens die pogingen to doen mislukken. Een alleszine
merkwaardig en leerzaam, hoewel volstrekt niet onschuldig spelletje,
dat bijna dagelijks in telegrammen van onrustbarenden aard aan
den dag komt. Gelukkig heerscht er bij de regeeringen naast
nauwlettende zorg voor eigen belangen der versohillende staters ook
oprechte lust om, hoe het ook ga, den vrede to handhaven, den
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oorlog to vermijden, dien men algemeen als een wereldramp zou
beschouwen. Wij molten vertrouwen, dat de vredelievende staatshoofden in deze onrustige dagen, ondanks alle wrijvingen, hun edel
streven met volledig succes bekroond zullen zien.
Terwijl wij dit schrijven, bereikt ons het verpletterend bericht
van den schandelijken moord to Saloniki op den veelbeproefden
maar thans aan den vooravond van volledig succes staanden, verstandigen, eenvoudigen, beminnelijken koning George van Griekenland. Deze lage koningsmoord ; volgens den gedegenereerden dader
wraak voor het afwijzen van een verzoek om hulp, treft Griekenland zwaar en de sympathie van de geheele wereld spreekt zich
uit voor de diepgetroffen koningsfamilie Welken invloed dit droevige feit op den staat van zaken zal oefenen, kan niemand zeggenr
maar het is niet to verwachten, dat het veel verandering zal geven.
De vrede schij nt nu werkelij k met rassche schreden to naderen.

Gaarne roemen de Franschen de kalme en waardige wijze
waarop de overdracht van 't presidentsschap der Republiek nu al
een 40 jaren plaats grijpt. Geec schokken, politiek nosh sociaal,
niet de vele plechtigheden die rondom een Croon bet

mort vive le roi

le roi est

begeleiden : slechts een drukke uittocht naar Ver-

sailles, zonder ceremonieel, en een dito intocht in Parijs ; de nieuwe
bewoner van

l'Elysee heeft

zijn voorganger agelost. Zonder veel

belangstelling ziet het publiek in- en buitenslands een Felix Faure
verdwijnen, zij het op geheimzinnig tragische wijze, of een Loubet
plaats makers voor Fallieres. Ditmaal ecliter, om een in zwang
komende uitdrukking to gebruiken, is er jets in Fran k rij k veranderd. Parijs heeft Poincare toegej uicht als een man, van wien
alien veel verwachten ; binnen- en buitenland zien in den nieuwen
Franschen president een figuur van beteekenis. Zijn vrmenden en
geestverwanten waarschuwen tegen al to hoog gespannen verwachtingen, vooral indien deze met overijling gepaard gaan.
Van het ministerie, dat door Poincare s verhefnrig onthoofd.
werd, is een deel gehleven, onder leiding van Briand. Iri de keuze
zijner nieuwe collega's schijnt de handige politicus gelukkig to
zijn geweest; althans buitenlandsche zaken kwamen onder leiding
van Jannart, den vroegeren bijzonder energieken en hekwamen
gouverneur van Frankrijks beste kolonien, die to Algiers nog betreurd wordt. Het ministerie van oorlog, wamrvan Mi llerand to
kwader uur rnoest scheiden, schijnt ook bij Etienne niet in slechte
handen to zijn.
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De brandende questie, die 't oud-nieuwe bewind niet meer
kon verdragen, is die van de R. P. Een nieuwe, billijke kieswet
vindt echter haar felle tegenstanders in den Senaat. Daar zitten
nog al tijd Combes, Clemenceau, de onsterfelij ke onruststokers, met
hun aanhang, waaronder die joviale Pams, Poincare's tegencandidaat voor 't ° presidentschap, nu weer in zijn nulliteit, waaruit hij
een oogenblik opdook, teruggezonken. Zal de Senaat over den

reforrnbill

het kabinet laten vallen, in strijd met den duidelijk uit-

gesproken dringenden eisch van 't y olk en van de kamer? De
lust er toe is bij de vergadering in 't Luxembourg wel to speuren;
maar ook de moed ? Het teekent, dat de oppositie moeite doet de
ministers aan 't wankelen to brengen; maar totnogtoe blUft
Briand aan deze wet het lot van 't kabinet verbinden, en houdt
vol daarbij de questie van vertrouwen to stellen.
Tutussehen is er een andere vraag, die de eerste zoo niet op
zijde dringt, toch in de algemeene aandacht minstens evenaart.
Het is die van de bewapening. Bij den dreigenden toestand in
Europa (nooit, zegt men, was een algemeene oorlog naderbij
tegenover de reusachtige legerplannen van Duitschland), mag Frankrijk niet achterblijven. Nog is het den deuk niet to boven, door de
ministers van 't bloc (Andre en Pelletan) aan leger en vloot gegeven.
Nog duurt de achteruit.gang der bevolking, en daarbij der weerbare
nnanschap, voort. Zoo is bet urgent het werk van herstel, door
Mitlerand en Deleasse hegonnen, voort to zetten, ja zeer to bespoedigen. De zoo onvoorzichtig verkorte diensttijden moeten bij alle
wapens op 't minimum van 3 jaren gehracht worden. Niet slechts
de luchtvloot, bet 4e wapen, waar de Fransehen een voorsprong in
hadden, maar alto wapens moeten op een sterkte gebracht worden,
zoodat tegenweer mogelijk is en goede kansen biedt.
Intusschen is ook de diplomatie aan den gang. Poipcare had
het aanzien van Frankrijk in 't buitenland stellig verheven. Eon
der eerste benoemingen van beteekenis van Briands bewind, maar
stellig door den president ingegeven, is die van Delcasse tot gozant to Petersburg.
Eon gelukkige keus? Men kan zoo wel vragen. De alliantie met
Rusland, de spit, waarom de Fransche politick draait, wordt er
door ve rs to rk t ; Del casse is aan 't h of van den Tsaar

persona gra-

tis.sin#a. Bij is ook van Frankrijks zijde de groote man van de
vriendschap met Engeland, mitsdien van de

triple entente. Maar
—ishjnietvanoudsDuitsehlandsbiter vijand?Hijwasminster

van buitenlandsche zaken, Coen Marokko bijna tot een breuk had
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geleid. Ten slotte echter was het Duitschland, dat uitdagend zijn
schip naar een Marokkaansehe haven zond. Doch — die geschiedenis
behoort tot het verleden. In elk geval bleef de pers aan heide
zijden betrekkelijk kalm. Is Delcasse een staatsman, die de „maniere
forte" in prak'ijk hrengt, niets wijst er nog op, dat dit met Kiderlen'a
opvolger in de Wilhelmsstrasse ook bet geval is. En — duidelijk
is toch wel van alle zijden in 't laatste jaar gebleken, dat alle
mogendheden van West-Europa gevoelen, hoeveel voor haar bij een
eventueelen oorlog op 't spel staat.
Intusschen, dat er iets in Frankrijk veranderd is, geldt niet
vooral van de uitwendige toestanden, van welker afwikkeling op
dit oo;enblik weinig met waarschijnlijkheid to profeteeren valt.
Gewichtiger zijn de teekenen, die wijzen op belangrijke veranderingen
op geestelijk gebied. Nu reeds een jaar houden de Apachen — men
heel hun aantal op een 20.000 geraamd ! ? — de aandacht bezig,
wekken afschuw maar ook ongezonde belangstelling. Dat de maatschappij tot verdediging slecht gewapend is, dat men de verfij ning
der zeden, de verslapping van 't oordeel, scepticisme en dilettantisme
al weer gaat beschouwen als to behooren onder de oorzaken van
deze onrustbarende verschijnselen : ziedaar vat met kracht wordt
gezegd. Bij zulke dingen kan men moeilijk blijven glimlachen. Men
begint to vragen : is ooze psychologie, die visor deze handieten de
teederste belangstelling kweekt en de schouders ophaalt voor bun
slaehtoffers, die steels verschoonende verklaringen heeft en eigenlijk
volkomen beaamt, wanneer Bonnet in zijn testament verklaart, dat
hij Wilde ,,vivre ea vie" — zijn deze psychologie en de stemming, die
zij kweekt, zoo onschuldig? Is het verstandig, is bet zelfs verantwoord geweest, dat van hooger hand alle oproer aanmoediging
vond, dat pers en puhliek en tooneel, hetgeen totnogtoe als
zedelijk Qordeel gold, ondermijnde? Is het verstandig, zelts vera^twoord geweest in de openbare school to dulden den strijd tegen vaderlandsliefde en tegen alle bourgeois-deugden ? Zeker: de schoolmeester,
die Bonnet en (fernier heeft opgevoed, heeft bun niet gezegd: verover deze auto na de reizigers to hebben vermoord; maar hij heeft
hun wel gezegd: ziedaar een machine, waarmede de rijke het arme
yolk verplettert. Hij heeft hun niet gewezen op een kaslooper en
gezegd: vermoord hem: maar we!: het geld, waarmede die man
loopt is ontstolen aan de proletariers.
Zoo zegt men al lengs. W ie is die men? Voor m ij 1 igt een
verzameling van schetsen door den talentvollen comedie-schrijver
A. Capus gedurende een jaar wekelijks aan de Figaro geleverd.
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Hij heeft het voile recht het boek to noemen Les moeurs du letups.
Het geeft geestig, ja maar ook ernstig een bee]d van den
tijd. Ik heb er zooeven een proef je van gegeven. Wat er het
aantrekkelijke van uitmaakt is, dat het niet alleen geeselt en
afbreekt, dat het ook spreekt van een „nieuw geluid" in Frankrijk, het geluid van een jonger geslacht met gevoel voor vaderland,
voor idealen, met bet voornemen : wij willen ons land niet laten
wegkwijnen, wij zelf willen onze ziel niet verliezen aan al de
sloopende macbten, die aan het levee teren. Nog een ander boek
ligt voor mij, waarvan de uitgaven razend snel op elkaar volgen
en dat in de blades druk wordt besproken. Het is van een jongen
Protestant: Gaston Riou, en heet Aux eeoutes de la France, qui vient.
Geen mindere dan de bekende E rnile Faguet heeft den schrij ver,
met wien hij niet altijd instemt, ingeleid, niet terloops maar met
een lange aanbeveling. Niet to wanhopen aan 't vaderland, aan de
beschaving, aan het eigen geestelijk levee: ziedaar de dure eed,
dien een kring van jongeren, wier woordvoerder deze G. Riou is,
heeft gezworen.
Waar wij ons spiegelen aan het afschrikkend voorbeeld, dat
de Fransche democratic ons soms geeft, zouden daar de herlevende
idealen van dit nobele yolk niet tot ons spreken ?

LE ESTA F EL.
H. Dunlop. Perzie voorheen en thans. Haarlem, de
Erven F. Bohn, 1912.
Dit werk, royaal gedrukt en met tal van goede illustraties
voorzien, maakt een zeer gunstigen indruk. Telkens kan men
opmerken hoezeer de schrij ver, zich moeite heeft gegeven om, zoowel
door gezette studie als door persoonlijke aanschouwing, zijn onderwerp to beheerschen.
Het is dus in menig opzicht een merkwaardig boek. Toch
bevredigt het den Iezer niet geheel: hij vindt to veel feiten, to
veel namen.
Een voorbeeld.
„Fn kleinzoon van Sheich Sefi-ud- Din, Dsjoenaid, huwde
eene zuster van den toen (± 1470) nog regeerenden Sjah
Uzun Hasan; Dsjoenaids zoon, Sultan Heidar, huwde Uzun

Hasan's dochter. Na Heidar's dood werden diens drie zonen
door Uzun Hasan's zoos en opvolger Jakoeb, die den wassenden invloed en faam der Sefi's begon to vreezen, bij Persepolis
in Fars gevangen gezet. Twee hunner kwamen om in gevechten, toen zij na Jakoeb's dood hunne vrijheid herkregen
hadden. lie derde, en jongste, Ismael, werd welwillend ontvangen door Pir Jhalim, den half-onafhankelijken vorst van
Gilan, de streek ten zuiden van de Laspische zee, door het
Elboersgebergte en dichte wouden van het overige Perzie
afgescheiden ; in Gilan had zich nog lang na de Arabische overheersching het Parzisme gehandhasfd ; later had het Sj iitisme
er vaste wortels geschoten. Pir Chalim was een bloedverwant
van Ismails vader". . . (bl. 211-12).
De Heer Dunlop sprak, eenige bladzijden to voren (bl. 191)
van „den lezer noodeloos vermoeien" ; jammer, dat hij de in deze
woorden opgesloten vermaning niet meer ter harte nam. Hoezeer zou
zijn arbeid in waarde gewonnen hebben wanneer hij bet kronieknaatige had weten to vermijden, en een duidelijk algemeen overzicht van den loop der gebeurtenissen had gegeven zonder ai die
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namen en bijzonderheden, welke de lezer Loch niet in zich opneemt.
Ik weet, dat zoodanige wijze van geschiedschrijven geenszins
gemakkelij k i. Maar vooral hij, die blij vende indrukken wil geven,
moet steeds aan Gothe's woord gedachtig zijn :

„Iu der Beschrankung

zeiyt sick erst der Tl'Ieister".
Wanneer men het hier aangegeven bezwaar ter zijde laat,
schnt mij, leek als ik hen ten aanzien der toestanden in Perzie,
het werk van den beer Dunlop in hooge mate to prijzen.
Het is een zeer leerzaarn boek : uit het verleden wordt de
ellendige toestand van bet heden verklaard, en ook in Perzie blijkt
wel, dat een land onder het beheer van Oostersche despoten onmogelijk
tot bl ij venden bloei komen kan.
Het best beschreven sch ij nt mij wel de strijd, gedurende de
190 eeuw en tot den huidigen dag toe gevoerd tussehen Russische
en Engelsehe invioeden. Het valt natuurlijk huiten mijn bestek,
daarover her uit to weiden. Aileen de gevolgtrekking, waartoe des
Schrij vers verhaal mij leidt, moge bier eene plaats vinden : wanneer
Perzie uit de rij der Staten verdwij nt, kan men het een grafschrift
wijden met het monogram V. 0. C. onzer Vereenigde Oost-Indische
Compagnie : Vergaan Onder Cot ruptie.
Een land, waar vorsten en staatslieden steeds to koop zijn
voor den meestbiedende, is ten ondergang gedoemd ; en zooals de
zaken nu staan, zou men zeggen dat de — schijnbare — onafhankelijkheid van Perzie nog slechts gehandhaafd blijft totdat de
omstandigheden aan Rusland de gelegenheid bieden, toe to tasten
zonder met h;ngeland rekening to nouden.
De Perzische geschiedenis der Iaatste jaren is overigens eene
trefiande toelichting op de tegenwoordige „entente " dozer beide rijken!
Er is, ik herhaal het, uit het work van den beer Dunlop veel
to leeren. Ook voor ons, als Nederlanders; want al mogen wij er ons
op beroernen dat wij, onverschillig welke staatkundige partij de
biding heeft, kunnen vertrouwen op de persoonlijke eerlijkheid
onzer bestuurders, dat alleen is niet voldoende. Perzie leert —
zooals de hoer Dunlop onlangs oprnerkte — dat or, in internationaion zin, goon recht bestaat voor de zwakken; en dat wij dus door
eigen kracht in staat moeten zij n elke poging of to wij zen, welke
zoude kunnen strekken orn de onaf hankelij kheid des lands to
beperken.
E. B. K.
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Henri van Booven. De Fraaie Comedie. Een Haagsch
verhaal. Amsterdam. Meulenhoff en Co. 1912.
Dit „Haagsch verhaal" beet tej bevatten „enkele waarachtige

gebeurtenissen uit het leven van een geschoolden en begaafden
beuzelaar en menschenhater". Op die aanduiding komen wij even nog
terug. Laat ons eerst vragen waarom deze geschiedenis ons moet
worden verteld in zoo's vreelndsoortig Hollandschje ? De mensehenhater wordt ons reeds dadelijk voorgesteld als iemand „die een goed
gereinigde en welriekende huid to verkiezen wist boven de door
Hollanders gefrequenteerde, permanente lijfsverwaarloozing". Wanneer die drie laatste woorden u lichtelijk verbazen, dan zult gij
ook vreemd opzien van een zinnetje als dit : ,. De Lacy ging langs
het Bezuidenhout, waar bet stervende loof aan de booren geel
geworden was den eindigende jaargang". Het heeft vaak den
schijn alsof de schrijver haastig en slordig werkend, zich den
tijd niet heeft gegund zijn zinnen behoorlijk of to makers, naar
het rechte woord to zoeken of op het zinsverband to letters.
Van slordigheid getuigen ook tegenstrijdigheden en onmogelijkheden,
die in het verslag van deze „waarachtige gebeurtenissen" dadelijk
den lezer treffen en die dan toch ook den schrijver hadden moeten getroffen hebben. Op blz. 19 wordt ons meegedeeld : „gedurende zijn
verblijf in de kleine stad Den Haag was het hem langzaam aan
duidelijk geworden dat de omgeving zich zeer ergert, wanneer zij
zonder ophouden genegeerd wordt door een persoon, waar zij
van [of: van wien ?] verwacht dat hij zich den een of anderen
dad; wel van zijn isulatie zal loarnaken, one de beproefde deugdelijkheid van bun [wie: „hun" ? de omgeving ?] gezelsehap to komen
genieten". Dit heteekent dus : dad versehillende menschen in den
Haag hem kenden en hem kwalijk namen dat hij zich niet hij hen
aansloot. Maar nauwelijks twee bladzijden verder (blz. 21) lezen
wij : „De Lacy had van liet oogenblik of waarop hij in den
den Haag was komen woven, geen enkele poging gedaan met
menschen kennis to maken. Niemand wilt van waar hij kwam, waar
hij woonde, hoe hij leefde, niemand wist zijn naam". Nu, wanneer
hij dan zoo'n obscure meneer was, dan zal de ergernis over zijn
„isolatie" ook niet grout en dus voor den eenzelvigen man ook
niet zeer merkbaar geweest zijn. Zoo zijn er tel kens wonderlijkheden. Op een morgenwandeling bereikt bij het Huis ten Bosch.
,,Uet was bij twaalf". Hij keert om en komt nog zoo tijdig op
bet Blijenburg (een afstand van zeker een half uur voor een slenteraar als hij!) dat hij daar nog voor de Hoogere Burgerschool „een
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groepje jongelui die een courant lazen" over sport-gebeurtenissen
hoort prates! — Staaltjes als deze versterken niet ons geloof in
de waarachtigheid dezer gebeurtenissen.
Maar ten slotte doet dit alles er niet heel veel toe, zouden
wij het althans den schrijver graag vergeven, als zijn verhaal maar
belangwekkend was. Doch dit is nu juist het geval niet. Want
het kan wel heel belangwekkend zijn to zien hoe iemand menechenhater

wordt

getuige to zijn van die langzame, geleidelijke

verwording der ziel, waarhij alle levensvreugde uit Naar wijkt en
door teleurstellende ervaringen, het geloof in de menschen en de
menschheid to loor gaat. Een menschenhater is allicht iemand
die zijn idealen to hoog heeft gesteld, dat door bittere ontgoochelingen heeft leeren begrijpen en die nu verguist wat hij vroeger
to veel heeft liefgehad. Met fij ne, zielkundige waarneming kan
ons dit treurig proces worden geteekend en daarin kan stof zijn
voor een heel mooi boek, een aangrij pend verhaal vol van fij ne
ontleding der elkaar opvolgende gemoedsgesteldhedea. Maar
iemand, die op blz. 1 reeds „beuzelaar en mensehenhater" is en op
de laatste bladzijde bij zijn dood dat nog is, neen, dat is Been
belangwekkende figuur, vooral niet, als er in zijn haat niets is van
dat hooge, nobele en voorname, dat nog herinnert aan de vroegere
dock teleurgestelde en daardoor uitgebannen liefde. Deze meneer
de Lacy nu is, op zijn Hollandsch gezegd, een heel vervelend
„merk", een die zichzelf al even hard als de lezers voortdurend
verveelt. Als wij met hem door den Haag slenteren, ergeren wij
ons aan een stuk door over de onbelangrijkheid van zijn gedachten, over het onwezenlijke van wat hij meent waar to semen.
Wanneer hij, met zijn leegen tijd geen rand wetend, een kerk
binnen stapt, waar een huwelijk wordt ingezegend, ziet hij daar
dingen, die een gewoon mensch bij een dergelijke plechtigheid
nooit zoo ziet. Als het bruidspaar binnenkomt, blijven de menschen
— om goed alles op to nemen — nog staan „heel achter in de
kerk zelfs boven op de banken " . „Deze vertooning was een van
de allerbelachelijkste die hij ooit in zijn levee gezien had ... .
De Lacy had veel gezien in de wereld. 0 veral werd de kermis
der ijdelheid ferm gevierd. Hij had de orgels in de draaimolens
der aanstellerij valsch hooren janken, opgesnoven den geur van
het in de pretjacht warm gehotste vleeseh, vermengd met de
stankwalmen, wegtrekkend uit de gore lusttenten. Het had hem
nooit anders dan walging gegeven, maar wat hij bier ondervond
was allerongewoonst" ... „De stem van den predikant was haast

156

LEESTAFEL.

niet to hooren buiten de praatgeluiden van de opgeruimde kerkbezoekers" ... De menschen zongen „tot wijding" het laatste
gezang : ,,de vrouwen met hoog geluid, tegen elkander lachend,
sons even ophoudend orn uit to proesten, de manners haast niet
hoorbaar, angstig ingehouden, om niet to hard to brullen. Een
apenkooi, een weerzinwekkende apenkooi".
Wanneer het de bedoeling des schrijvers is geweest — niet
een huwelij ksinzegening to schilderen, gelijk die naar den indruk
van norrnaal waarnernende en oordeelende menschen verloopt, maar
gelijk meneer de Lacy die in zijn bijzondere gemoedsgesteldheid
zag, dan was deze meneer niet ver van de grens der krankzinnigheid.
In dat treurig vermoeden worden wij niet weinig bevestigd, wanneei
wij de Lacy in de badinrichting op de Mauritskade zien optreden.
In het stoombad ontmoet hij — niet voor het eerst aldaar — een
secretaris-generaal en neemt zich voor zich weer eens met (d. i.
ten koste van) hem to vermaken. Dit vermaak bestaat hierin, dat
hij in het stoomkamertje tot zijn metgezel een verhandeling over
„de menschelijkheid" houdt, welk oppervlakkig gebazel loopt van
blz. 126-152!! en verloopt in de grofste sheldwoorden, die hij
aan zijn toehoorder toevoegt, b y .: „wat voor nut heeft het om zoo
to spreken, slechts in tegenwoordigheid van een geborneerd individu
in idiote beginselen verstikt; „christelijk" bovendien, dus een
geschoolde, gluiperige schijnheiligaard, bondgenoot en gevolmachtigd
afgezant des duivels". Even daarna spreekt hij hem aan als „Satan"
en zegt tot hem : „Gij zijt verfoeilijk, aartsschurk!" De secretarisgeneraal — zoo lezen wij — stikte bij kans van nijd, lag naar adem
to snakken en verklaarde dat hij zich bij de directie beklagen zou.
Bewees hij daarmee niet to veel eer aan dezen dwaas? Of hoe wil
de schrijver eigenlijk dat wij den p eer de Lacy beschouwen, wiens
menschenhaat zich in zoo ongeloofelijk grove ploertigheden uit?
L'e grofste ploertigheden. Of, zoo men wil: de ploertigste
grof heden Straks kruist zijn pad een pleegzuster, die — opzettelij k —
zijn kennismaking zoekt en zich aan hem opdringt. Zag

:ij

dan

niet dat dit beer krank van zinnen was? Op een avondbezoek ten
zij vent hoort zij hem aldus tegen haar uitvaren : „Gij teedere zusters
draagt valsehe namen, gij zijt listige, geslepen, verstandelijke, harde
en afgestompte schepsels, opgeblazen van eigenwaan, gij zijt overwogen plaagzieke tyrannen, alle kwade eigenschappen van de vrouw
zijn in u ontketend geraakt, wat gij aan vrouwetijk gevoel verloren
hebt, hebt gij aan hardvochtigheid, verfijndste wreedheid ruimschoots
terug gekregen, gij zijt kweeksters van de meest bespottelijke
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zelfge.noegzaamheid, die de wereld ooit gezien heeft, in uw rang
van wetenschappelijke duivelstoejaagsters, waant gij u engelen
terwijl gij slechts gevaarlijke duivelinnen zijt, geestelijk wellustigen,
gereed om op ieder oogenhlik to verleiden en verleid to worden,
mar altijd met een zelfzuchtig doel nimmer nit echt vrouwelijke
liefde of aanhankelijkheid." -- Deze lieflijkheden vormen nog
slechts de inleiding tot uitvoeriger beschouwingen in denzelfden
toonaard.
A pr es ca... maar laat ons het bock maar sluiten en niet
navertellen hoe ten slotte de dood den „held" en met hem den
lezer komt verlossen nit al deze p are zieligheid, uit deze onbelangrij ke en onwaarachtige „waarachti a gebeurtenissen".
H. S.

Is. Querido. Geschreven Portretten. Amsterdam. L.
J Veen.
Querido is altijd belangrijk, en altijd vermoeiend.
Dit hlijkt opnieuw nit dezen bundel karakteristieken van Jac.
van Lo gy, Lndewijk van Deyssel, Marcellus Erants, Helene Swarth,
Mr. J. N. van Hall, C. Spoor, Herman Gorter, Balzac, P L. Tak,
Friedrich Nietzsche en Jsn Sluyters.
Op het eerste gezieht zoekt ge dit belangrijke en vermoeiende
in den superlatief van Querido's uitspraken. Immers in hijna elk
opstel vindt ge zinnetjes als deze: ,.Is er wel ooit iemand geweest
die zoo heerlijk den ziedenden levenssehoot der g arde heeft bespied" (v. Looy. bl. 3) „Nuoit heeft een wezen diaper bereft de
zaligheid van" enz. „Nooit is er v or hem in Holland zoo da.verend geleefd" enz. (v. Dryssel. hl. 29, 42). „Niemand die scherper . .
kan laten uitkumen" enz. (Marc. Emants. hl. 51) „Zijn geest heeft
dingen omspanr^en, die niemand vó r hem durfde beroeren" (Ralzac. hi. 129) „Geer enkele heweging heeft ooit rechtschapener
man in hair midden geteld" (P. L. Tak. blz 175).
Maar de superlatief is alleen goed voor reclame, en reclame
is er, gelukkig, in dezen hundel heelemaal niet.
Neen, llet helangrijke van dit werk is dat het zoo hartelijk
bewondert en zoo persoon I ij k is. Want opreebte bewondering blijft
altij(i belangrijk — en persoonlijkheid altijd godenspijs. Deze wijde
syrnptthiePn voor de natuur, maar vooral de kunst, voor elke ook
eerst niet sy ^ npathieke kunst, en deze syrnpathieen niet geleerd op
school of club maar door eigen aanschouwing, dit geeft aan dit
Werk zijn belangrijkheid.
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Hoe kan het dan tegelijkertijd zoo uitermate vermoeiend zijn?
Het is zoo erg bewust, weet zoo to beschikken over alle
schatten en wil die toonen. Moet die toonen. Missehien juist
orndat hier alle schatten zelf verworven zijn in veel strijd en
moeite ? In elk geval : deze rijkdom is nooit incognito. Dit rijke
werk is altijd ernstig, wanhopig ernstig, kent geen ironie en weet
niets van de heerlijkheid de Bingen leuk weg to zeggen.
AI to zeldzaam zijn zinnetjes als deze: „Geef Shakespeare
een alphabet en hij schrijft er een zijner droom'rig gouden sonnetten
mee ; geef den onoorspronkelij ken zulk een gedicht en ze maken
er een alphabet van" (bl. 161). Niet waar ? dit is klein en fijn
— en heusch toch van Querido.
Als er meer van zulke zinnetjes in Querido's werk voorkwamen
zou het zeker in belangrijkheid niet verliezen, en zeker minder
G. F. H.
vernioeien dan nu.
Karel van de Woestijne. Interludien. Bussum. C. A. J.
van Dishoeck.
Geen spel is het, maar strenge ernst dien ons de dichter Van
de Woestijne als intermezzo tusschen zijne andere verzen aanbiedt.
„Interludien" beet deze bundel eigenlijk alleen in zoover met recht,
als de naam aanduidt dat bier de lijn van leven, gevoelen en den ken,
welke den cyclus dier overige gedichten verbindt, voor een oogenblik wordt losgelaten. Want spel is noch de strenge worm, noch
de grirnmige inhoud van een gedicht als de „Paarden van 1)iornedes•".
Kurt en gruwzaam is de sage van den Bistonischen Koning
Diomedes en zijne paarden. In Thracie leefde op een eenzamen van
steep en koper gebouwden burcht aan zee Vorst Diomedes. Hij
was de eigenaar van vier woeste paarden, die geen spijs met
gulziger begeerte aten dan menschenvleesch. En zoo was het de
wellust van den wreeden Bistonenvorst, om uit to kijken uit zijn
burchtvenster, of ook de woeste zee schiphreukelingen aanspoelde
op zijn strand. Dan voerde bij zijn vierspan naar de trust en verlustigde zich in hun bloeddorstig schrok ken. .. tot eindelijk Herakles
kwarn -- 't was bet achtste van zijne Twaalf Werken — en den
onmensch verpletterde met zijn kraods, hem als laatsten maaltijd voorwierp aan de monsterpaarden en daarna oo , k deze doodde.
Ziedaar de wreede sage: oude mythologie tot bloedig wonderverhaal omgewerkt ; ziedaar de atof in welke Ka ^ el van de Woestijne,
om zijn eigene woorden to gebruiken aanleiding heeft gevonden tot
een „zich verineien der verbeelding". Een aangrijpend en met stoere
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kracht bewerkt poeem is daarvan de vrucht. Gelijk de Alexandrijnsche
dichters in hunne beste dagen uit enkele homerische versregeis een
nieuw epyllion wisten to scheppen, en uit de sprekende epitheta een
levensbeeld, nit de korte vergelijkingen geheele tafreelen to voorsch ij n riepen, zoo heeft Karel van de W oestij ne in het vreeslij k
verhaal van Diomedes ieder woord bezield tot nieuw eigen leven.
Met oprnerkelijke Leif beheerscl,ing eigen inventie meesterlijk
huwend aan fij c doordachte navolging der oud-grieksche verbeelding,
en de homerische zegswijze teikenmale herscheppend in nieuwe eigen
schoonheid, toont hij ons het visioen van den Thracischen geweldenaar,
van zij ue gruwelpaarden en van den ernstigen vVreker Heraklee
in voile levenswaarachtigheid. Alles is forschheid, is onweerstaanbare
kracht in deze woeste rossen :
Heel de lucht ontstelt
van gichleud hinneken en 't galmend slaan
der zwepe, die in hooge vuiste kiemt
Diomedes, en barsch den avond scheurt
van striemen klank. Het wordt een jacht op buit
de baren toe der onbeschaamde zee
die lijken voert; der schoone en geile zee;
der moeder die Naar kinderen voedt en worgt;
die elken ij ver hare schatten borgt
eu elken durf den laatsten slaap in wiegt ;
die d' eeuw'ge waarheid is en eeuwig liegt;
der zee, der zee, die onbewogen ligt
en grijnst en glim-lacht.
Misschien is in dit van klassiek grieksche voorstellingen doortrokken poeem niets zoo voortrefiijk als bet te!kens wisselend beeld
dier zee, iedermaal weer in andere beeldspraak geteekend. Of het
moest zijn de schildering van Herakles, den ernstigen, weemoedigen
held, die weet dat na ieder verpletterd kwaad nieuwe strijd hem
wacht, die moe is van al zijne overwinningen, maar bij wien toch
telkens in den triumf zelven de heerlijkheid der heldenkracht vaardig
wordt.
„Vermeien der verbeelding?'' Inderdaad, dat is toch wel deze
poezie. Zij is geboren nit des dichters aandachtig luisteren naar de
vaak herhaalde klanken der oude kunst Wonderbaar is de nooit
uitgeputte vruchtbaarheid dier oude sage, maar niet minder wonderbaar de teergevoelige verbeelding der dichterziel. Zelfs de
honderdmaal verhaaide Eurydice-legende verliaalt hij opnieuw en
zij is ons als nieuw. Aandachtig leze men, na de oude, ons zoo
familiare Latijnsche verhalen van Orpheus' hellevaart, den „Terug-
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keer" zooals Karel van de Woestijne dien heeft gedicht. Geen
enkele fij ne trek is bier aan het oude aandoeni ijke liefdesverhaal
ontnomen, maar hoe rij k, hoe diep en ontroerend is het geworden
nu zij ne verbeelding het beef door(eeld : hoe teeder is hier Orpheus'
liefde, hoe onvermijdelijk de nooddwang van zijn omzien.
En eindelijk: hoe heilzaam is de invloed die van de liefdevolle
studie der oud-klassieke poezie op dozen modernen dichter uitgaat.
Het is een genot de zuiver rhythmische poezie van Karel van de
Woestijne voor to lezen, met de rustige verzekerdheid dat geen
ongewenschte omslag van den jambus u zal doen stamelen en het
effect der klankvolle verzen zal doers verloren gaan. -- Maar
waarom verzaakt dan de dicllter die goede zelftucht, waar bet de
eigennamen geldt? Waarom noemt hij Eurydice bij wijlen Eurydice,
en Diomedes Diomedes? Of is dat nit de speelsche behoefte aan
afwisseling ontstaan, die hem ook aan de gruwelpaarden van
Diomedes andere dan de geijkte namen doet geven ? In het laatste
geval heeft wellicht een gevoel voor sonore klanken hem verlokt -niet geheel tot zijn geluk, want voor eon paard dat rauw vleesch
verslindt is de naam knissodioktes weinig gepast : immers dat woord
beteekent „hunk'rend naar biaad year''! —
K. K.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiying ontvan yen
de navolgende boekwerken :
C. J. J. Westermann. De Koninklijke macht en de macht van den
Konin g. Amsterdam. J. H. de Busy, 1912.
Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman. Sociale Beschouwingen. 'a Gravenhage. D. A. Daamen, 1912.
J. C. Ceton. De Vakbeweging en de politieke etrijd. Mr. H. Verkouteren. Grondweteherziening. (Serie : Van rechts en links). B am. Hollandia-Drukkerij, 1912.
Mr. It. H. de Vos van Steenwijk. Stemplicht. (Acad. Prroefschrift).
Leiden. K. Vilders, 1912.
Elisabeth von Heyking. ]lle mihi. Bewerking van B. de Graaff van
Capelle. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf, 1912C. R. C. Herckenrath. Fransch Woordenboek. Tweede deel. Nederlandsch-Fransch. Groningen. J. B. Wolters' U. M.
Bernt Lie. Uit de Schaduw in de Zon. Uit het Noorsch door Mevr.
A: M. van der Linden—van Eden. Amsterdam. P. N. van Karnpen en Zoon.
Ch. Gide. Staathuishoudknnde, bewerkt door C. R,. C. Herckenrath.
Vierde, herziene druk. Groningen. B. J. Wolters' U. M. 1913
J. H. Speenhoff. Liedjes, wijzen en prentjes. Zevende Bundel. Nieuwe
reeks. Rotterdarn. W. L. en J. Brusse, MC 11XI1.
Van Eeden-Kolonie in N. Carolina U. S. A. Inlichtingen voor aspirantko3onieten met een schrijven van Dr. Frederik van Eeden.

Ove'rneminy verboden.
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Mr. L. J. PLEMP VAN DUIVELAND.

1913. Zal het voor Nederland eon jaar van nationale
beteokenis zijn? Eon j aar dat zijn eigen woord zal spreken
tot do Nedorlanders die na ons komen P Eon j aartal in onze
geschiodenis P
Hot is eon vorkiezingsjaar. Ongolukkiger kon hot niet
treffon. Tozolfdertijd dat men ons opwokt om hot herstel
van 's lands onafhankelijkheid van vreemde heerschappij
gezamonlijk to hordonkon, stollen do politioke partijon do
kiezers in slagordo, drijven redonaars on pers do burgers
in troopon bijeon en zwoopon die togon elkarider op. De
,,opoiibare mooning" vortoont haar leelijkston leant. Talloozen
schikkon zich, door politiokon nood gedrongen, in eon verband waarvan zij do knelling pijnlijk govoolon on vragon
zich af, zonder antwoord, of zij or wèl aan doen. \Telen
schijnt de inzot don strijd nauwelijks waard. Hot mocht eon
lust zijn om Kuypor to kampen, do naam van Heemskerk
mondt riiot als wapenkroet. Veol politieke leuzon, die voorheen machtig kionkon, zijn afgesloten. Monigeen trekt, men
gevoolt hot, op overwinning nit, vreezend Naar to bevechten. Op afweer en vordediging, veel weer dan op verovering en triomf, zijn do meesten bedacht. En hoevele
O. E. XIII 5
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teleurgestelden en ontmoedigden door de politiek, die, zoo
zij er den tij d en het talent toe hadden, zich zouden opsluiten om hun Confessions d'un enfant du siècle to schrijven.. .
Neen, de verkiezingen zullen het jaar 1913 niet historisch
belangrij k waken. Er zal lets kwaads gestuit, misschien iets
goeds geboren worden, maar er zal niets groots gebeuren
wanneer de rechtsche Kamermeerderheid wordt vervangen
door het doode punt. In elk geval zullen de meesten die
aan den strij d deelnamen, na de beslissing op elkander
verbeten en verbolgen zijn.
Het is het herdenkingsjaar van het herste] onzer onaf hankelij kheid. Ik vraag u : zet die gedachte uw gemoed
in vlam ? vervult zij u met warme, diepe, vaderlandsche
dankbaarheid, met iets dat herinnert aan hetgeen gij in
uzelf en anderen voeldet trillen op den 30sten April van
vier jaar geleden ? Natuurlijk, 1813 was een verlossingsjaar
voor de Nederlandsche natie en het past haar het to gedenken met voldoening. Maar deemoedig. Gij sbert Karel
dacht voor Naar, Oranje deed en duldde voor Naar, Europa
beschikte voor Naar. Wij, Nederlandsche natie, wat hebben
wij bitter weinig voor ons herstel van 1813 gedaan.
De nationale geestdrift voor de viering van het eeuw w
-festigrn.Edlatsemnr klie
bibliotheek van gedenkboeken, herin neringen, geschiedkundige geschriften, over 1813 en het herstel verschenen,
eerbiedwaardige arbeid, met vaderlandsch geduld volbracht,
met daaraan onevenredige belangstelling ontvangen. Na
lang durig getob sleept men in Den Haag een luttele halve
ton voor een historischen optocht bij een, die het probleem
moet oplossen de Scheveningsche pink van 1813 aan de
burgerij als de apotheose van onze roemrijke historie voor
oogen to zetten. Wel ontstaat er langzaam aan belangstelling
en energie voor het „Plan 1913"; maar dat is het Heden.
Tentoonstellingen en rondreizen, die aan den vreemdeling
zullen toonen wat die stad vermag en hoever deze streek
zich heeft ontwikkeld als er maar een aanleiding is, dan
is het goed, 1813 of jets an glers. Wij willen ons land laten
zien en leeren kennen : Amsterdam organiseert een scheep-
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vaarttentoonstelling die heel wat belooft to geven, zelfs
buiten de medewerking van Rotterdam dat zelf een perman ente scheepvaarttentoonstelling is; de Landbouw stalt
to 's-Gravenhage voor de zooveelste maal tier zijn vee en
zijn hoornen des overvloeds uit; provincie-steden openen
Naar pronkkamers en dossen zich in feestkleedij. Hiervoor
worden offers aan tij d, geld en inspanning gebracht; hierin
fait zich nationaal leven. Ik zal er waarlijk niet om klagen
dat de zin voor het reeele, de nuchterheid van onzen volksaard op deze wij ze weder aan den dag treedt ; maar het is
duidelijk, de rationale herdenking van 1813 is het niet, die
op dit jaar het teeken zal drukken.
Nuchterheid ? Handelsgeest ? Bevordering van het
vreemdelingenverkeer (vreeselijk woord voor een goede
zaak !) ? is dat dan het merk waaraan in latere dagen het
jaar 1913 zal worden gekend ? Neen, waarlij k niet. Wij
zullen in dit jaar niet uitstallen en genieten alleen, wij
zullen ook vieren. Wij zullen niet denken aan onzen nationalen rij kdom alleen, met den bitteren bij smack van een
staatspensioen van hond.erd en vier heele guldens per jaar voor
tienduizenden oude behoeftigen. Wij zullen herdenken het
herstel, langzaam aan maar dan nu toch wel zichtbaar
groeiend, van een nationalen durf, van een nationaal zelfbewustzijn als wij in gansch de vorige eeuw, nosh in de
ontgoochelingsjaren onder Willem I, nosh onder den staIenden maar kouden glans van Thorbecke's liberalisme,
noch onder de ethisch-sociale vloedgolf van het einde der
eeuw hebben gekend.
Wij leven weer en durven toonen dat wij leven. Wij
hebben den moed in het jaar 1913 duizenden vreemdelingen
to nooden ons to bezoeken en wij laten hen ons land
en ons yolk zien zonder Potemkin-angsten. Wij teren niet
weer op ouden roem van wetensehap en kunsten, maar vullen
tthen voorraad stadig aan. De bloei van ooze dorpen, de
welvarende soliditeit van onze „Dutch farms" wegen op tegen
ons tekort aan moderne grootsteedschheid. Onze handels^
steden durven reclame waken: komt en ziet! Stilaan werkt
ooze nijverheid zich omhoog
onbeschermd en onbevoor-
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recht; sub pondere crescit. Zelfs over onze landverdediging
wag en burgers weder to spreken zonder sceptisehen lack;
Colijn durft offers vragen in naam van een herwakend
krachtbewustzijn, een optimisme, een geloof in de mogelijkheid om to slagen en men bestrijdt hem, maar bespot
hem niet. Als Cremer, geen „onpractisch" idealist, in de
Eerste Kamer de vraag stel t of ons reusachtig koloniaal
rij k, dat eerst thans zijn door van Heutsz bevrij de en tegeli j k
getrainde leden begint to strekken, ons niet boven het hoofd
dreigt to wassen, dan antwoordt hij daarop met een: neen,
mits wij een vreedzamen vero veringskrij g weten to voeren in
ons eigen land; mits wij weten to zorgen voor „de mennekes",
de mannen van kracht, kennis, toewij ding, ondernemingsgeest en doortastendheid ; mits wij de expansie van ons
bewoonbaar gebied regelen naar de uitbreiding van ons
zielental. Ontgin den woesten grond ; demp de Zuiderzee ;
maak ruimte voor het komende geslacht; zend mannen uit
naar overzee. De tack tehuis groeit met de grootheid van
de tack daarginds !
Het is het jaar van de inwij ding van het Vredespaleis.
Op zichzelf beschouwd niet een feit van groote nationale
of internationale beteekenis. Het Hof van Arbitrage verlaat
het achttiend'eeuwsche huurhuis op de Prinsengracht, waar
het een tiental jaren onderkomen vond en betrekt het
ruimere gebouw dat een Amerikaan voor hetzelve liet optrekken. Een verhuizing, ziedaar alles. Het Hof zal
meer overeenkomstig zijn hoogen rang gehuisvest zijn
wanneer het vergadert ; en het zal meer dan tot nu toe in
het oog loopen van wie nu eenmaal Den Haag bewoont
of bezoekt. De verkeerde naam van het Paleis, grootspraak
waarmee de „Vredesconferenties " het belastten, zal voortgaan
illusies to wekken en de vredesidee to schaden. Het gebouw
aan den Scheveningschen Weg is een paleis van justitie en
anders niet, tenzij het misschien, door zijn bibliotheek, ook
een centrum wordt van een onderdeel der rechtswetenschap.
Wij zien het „Vredespaleis" gaarne in ons ridden; maar
het is ons van buiten aangebracht en of het op een Areopagus
dan wel op een Mausoleum zal gelij ken, hangt in to geringe
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van ons of dan dat wij op Let bezit van het gebouw recht
trotsch zouden kunnen zijn. Het Carnegiefonds-bestuur zal
het dan ook zoo eenvoudig mogeljk inwij den: een overdracht, in presentee van driehonderd genoodigden, van het
gebouw aan den Raad van Beheer van het ilof van Arbitrage. Geen vredesengel zal de klaroen steken; hoe slecht
zon die toon zich trouwens verdragen met het gedruisch
at :uropa vervult. Tnderdaad, wie durft van internationalen
vrede gewagen in het j aar der opening van het ,,Yredespaleis" P Gedurende den bouw, bij elke nieuwe verdieping
een woedende oorlog - spotte een Fransche journalist de lELernel beware de wereld voor de voltooiing! En werkelijk, nu zij daar is, moorden onder het onrustig en onniachtig toezicht der groote inogendheden, de Balkansfaten
en Turkije elkander nit, vraagt de Duitsche keizer een
milliard one zijn toch niet bepaald verwaarloosd leger to
verbeteren en verlenigt Frankrijk den oefentijd van zijn
militie om ten alien tijde zeker to zijn van een voldoende
sterkte onder de wapens. Is het wonder, dat de waarzegster
die officieren in 1913 den dood op het slagveld van Amersfoort
voorspelde, bijgeloovige moeders beven doetP
INietternin, indien vrede door rechtspraak to verkrijgen
is, dan zal nien hem in ons land moeten komen zoeken.
K unnen wij er wellicht iets aan doen om den weg die naar
het ,,Vredespaleis" leidt, to verbreeden en met rechtzoekenden
to bevolken, om daarbinnen den troon to bereiden voor een
waarachtige internationale .Tustitie, die recht wijst en de
handhaving beveelt, die het recht ke pt en tegelijk macht
is P Konden wij voor de verwerkelij king van die gedachte,
al was het maar in eerste begin, de aandacht in den raad
der mogenidheden vragen en verkrijgen, haar vorm geven
en in practische discussie brengen bij de eerst-geroepenen
- Welk een 'inwijdinys-jaar zou 1913 kunnen zijn en hoe
zou dit cijfer eenmaal schitteren in onze geschiedenis.
ilet plan Vollenhoven....
* *
*
Heeft Van Vollenhoven zich herinnerd dat de Nederander van het jaar 1913 niet alleen het herstel van 's lands
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onafhankelij kheid en van Oran j e, een eeuw her, heeft to
gedenken, maar ook, twee eeuwen terug, den Vrede van
Utrecht? Heeft hij den nijpenden drang gevoeld om, kon
het, to verhoeden dat ooit een tweede Polignac ons in het
nieuwe Paleis het woord van 1713 zou toebij ten : On traztera
de la paix chez vows, pour vows et sans vows ?
Het boek : De Eendracht van het Land 1) heeft de waarde
van een goede daad. Is de idee uitvoerbaar, vruchtbaar,
utopisch ? Voor zich heeft de man die Naar voor Nederland begrij pelij k maakte in een taal, waarvan de gespierde
schoonh eid in ooze jongste letterkunde haar weerga zoekt,
die vraag afdoende beantwoord. Hij twijfelt niet. Het ham.
0, mocht Nederland willen !
Hoc ammo, schrij ft hij boven zij n inleiding. In dit jaar.
Nu is het, dat Nederland een woord kan spreken, dat door
de wereld wordt gehoord. Grij p de gelegenheid aan; zorg
dat uw nationaal herdenkingsjaar eenmaal internationaal
worde herdacht. Reik als feestgave aan de wereld het
middel om ,,zoogenaamd volkenrecht" (van Oordt) om to
zetten in „stellig recht" (De Louter). Herneem voor het
einde van 1913, na tweehonderd jaar verval, uw internationale rol.
In de ontwikkeling van het internationale leven der
volken staan Binds de eerste Vredesconferentie van 1899
twee denkbeelden voorop : Internationale scheidsrechtspraak
en ontwapening. Er is een derde idee, niet nieuw, niet
wel omlijnd, oogenschijnlijk onuitvoerbaar, maar de belofte
dragend der toekomst : een wereldstrij dmacht die, als instrument van den internationalen rechter, het recht handhaaft met de daad. Vrede door den sterken arm van alien
tegen den rechts-schenne•.
Wie kan die gedachte beter aan de wereld bieden dan
Nederland ? Onverdacht van listige bij bedoeling, geeerbiedigd wegens goede afkomst en historisch verleden, bevoorrecht als centrum van internationale rechtsvorming, wachtend to gast de derde Vredesconferentie die hunkert naar
1) Bij Martiuus Nijhoft Den Haag.
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een program dat de ineenstorting van het werk parer
voorgangsters verhoedt.
Internationaal alzoo de eerst aangewezene ; maar ook
nationaal de meest gegadigde. Hoe anders zou het ons to
moede worden, indien wij eens achter de onmisbare verbetering van vloot en leger, waaraan wij twijfelend werken,
het ideaal schoven van een beperkt, maar in zij n kleinheid voortreffelijk, Nedertandsch contingent tot een t o ekomstige wereldpolitiemacht? Hoe anders ook,
indien wij Nederlanders altegader weder eens een groot
gezamenlijk doel klaar voor ons zagen rijzen, indien een
groote gemoedsontroering de gansche natie daarheen richting gaf.
Het concrete voorstel dat Nederland, om den eersten
scoot aan de uitvoering van de idee eener internationale
politiemacht to geven, na grondig onderzoek en voorbereiding,
aan de Vredesconferentie van 1915 zou moeten doers, is in
korte woorden dit :
Bij niet nakoming van een gewijsde van het Internationale .Arbitragehof in Den Haag, of bij schending in een
oorlog van de in een collectief tractaat beschreven rechten
van onzij digen, zal op bevel van het Hof, een internationale
strijdmacht (vloot) de uitvoering van het gewijsde of de
handhavingg van de rechten der onzij digen, zoo noodig met
wapengeweld verzekeren. Nederland verklaart zich bij voorbaat bereid voor zulk een actie zoodanig deel van zijn vloot
beschikbaar to stellen als eenerzij ds door het doel gevorderd
wordt en anderzijds op dat oogenblik niet onmisbaar is,
n aar het oordeel der regeering, voor Nederlandsche belangen ; natuurlij k alleen voorzoover dat vlootdeel in samenwerking met andere vloten berekend is voor het beoogde
Joel. Het is voorts bereid tot steun voor zulk een internationale vloot in actie als steunpunten alle havens en
reeden in moederland en kolonien beschikbaar to stellen,
onder hetzelfde voorbehoud wat de Nederlandsche belangen
betreft.
Waarom joist dit ? vraagt Van Vollenhoven, Omdat de
wereld weerklinkt van kiachten over schennis van formeel
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vastgesteld, bekrachtigd en bezegeld tractatenrecht, aan
welks stelligheid niets ontbreekt dan.... de zekerheid van
handhaving. Het eenige middel is dwang tot naleving.
Waarom juist nu? Omdat de heele wereld, zich tot de
tanden wapenend, hijgt en kreunt onder. den stalen druk
van het be wapeningsnoodlot.
Waarom juist wij? Omdat elk zelfstandig streven van
een groote mogendheid near een wereldorganisatie, afstuit
op het wantrouwen der mededingers naar wereldmacht,
terwijl het evidente eigenbelang van „solide kleine mogendheden" nooit oorlog, altij d vrede is. En onder die kleine
mogendheden, waarom wij ? Roeping van Holland.
Trek, wanneer de ongeloovige-Thomas-geest waarmede
gij zeker dit boekje begonnen zijt to lezen, een weinig is
gaan wij ken, al uw aandacht samen op het prachthoofdstuk : Bloei van Holland. Indien van heel dit geschrift
geen andere indruk bij u beklij ft dan die van dit „kort
verhaal" van Nederland's economischen bloei, van het ontstaan van een Nieuw-Indie, van wat er hapert aan onzen
internationalen roep, aan ons eigen „heilig besef van datgene waarvoor wij beter deugen dan anderen", en daarnevens van ons ontwaken nit nationale slaap en laksheid
gij zult. als een beter vaderlander Van Vollenhoven's
boek nederleggen. En misschien ook (ik weet niet, wie gij
zijt) zal zijn machtige geestdrift u niet Meer loslaten en
maakt hij u deelgenoot van de idee, door hem gegrepen uit
de vele die zweven boven de krijgsrumoerige wereldsteden :
Sur Ia y ule on les desirs flamboient,
Regnent, sans qu'on les vole,
Mais e videntes, les idees 1).

De laatste twee hoofdstukj es van De .Eendracht van
het Land zijn... zakelijk. Het is goed gezien van den
schrijver om daarmee to besluiten en zijn plan voor u to
zetten op den beganen grond.
Hij stelt „het probleem", waarvan aan de Vredesconferenties de oplossing gevraagd wordt. Zij dienen, voor1) E. Verhaeren : Les villes tentaculaires.
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eerst, oni vaagheid van (volkeri)recht to vervangen door
codificatie; ten tweede, om willekeurige eigenrichting (het
lynchrecht der staten) to vervangen door rechtszekerheid
en arbitrage. Welke mogendheid wil dat niet P Maar er is
een derde vraagstuk dat zich als onoplosbaar in den weg
schijnt to stellen van alle vredeswerk: ,,Wat de groote
landen hebben en begeeren to louden, dat is vrijheid om,
als het volkenrecht aan een groot belang van hen in den
weg rnocht staan, het voor een oogenblik vaneen to rijten,
het voor een oogenblik of to werpen zooals men een mantel
afwerpt .... en van die vrjheid joist zullen de groote
mogendheden geen afstand willen doen, nu niet en later
niet, nooit".
Deze tegenwerping berust op niets dan een dogma, zegt
Van Vollenhoven met een beroep op de geschiedenis, die
een lijn van krachtige ontwikkeling in de richting van het
eerbiedigen van een nu eenrnaal geldend tractaat laat zien.
1k veroorloof mij het zetten van een stevig vraagteeken
her. Alleen onwil kan die historisehe lijn voorbijzien, verklaart de schrijver. Welnu, ik ben niet onwillig, rnaar ik
zie niet dat het element van trouw in het statenverkeer
eenigermate is versterkt. Het eigembelamg dat tot schending
van een tractaat d ying t, weegt in talrijker gevallen dan
voorheen niet op tegen het ontzettende risio van een
modernen oorlog. De onderlinge verhoudingen der staten
zijn sneer gecompliceerd en hun belangen meer saamgeweven.
Eerljk op de markt to zijn, is een grouter belang voor de
handelaars geworden, maar .... eerlijk beneden den gulden!
De schrijver erkent het immers zeif: ,,wanneer die belangen
maar geen vitale belangen worden geacht".
Ook is er ineer optimisme noodig dan ik bezit, om met
Van Vollenhoven een hoopgevend teeken to zien hierin,
dat het joist de groote staten zijn, van wie de strijd tegen
het internationale onrecht is uitgegaan. Rusland verwekte
de eerste, Amerika de tweede Vredesconferentie en de
andere werkten mee, zegt hij. Tegeu ,,het internationale
onrecht" P De eerste Conferentie werd bijeengeroepen om
een grens to stellen aan den steeds toenemenden last der
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wapeningen : dat Naar werk een gansch andere richting is

uitgegaan verandert niets aan het feit dat het terrein
sedert Naar bij eenroeping door het recht in het statenverkeer op het onrecht gewonnen, zich zelfs niet bij millimeters opnemen last. Sedert zagen wij Oostenrij k Bosnie
inpalmen, niet bij wege van tractaatswijziging, maar bij
verrassing ; Italie Turkij e op 't lij f vallen om Tripoli en
de andere groote staters stonden er omheen en keken, nu
niet juist met afgrij zen, toe. Heden gij, morgen ik ... .
Is de clausule der „eer en levensbelangen " in de
arbitrage-tractaten een bemoedigend verschijnsel; zijn de
nog zeer schaarsche voorbeelden van arbitrage-tractaten
zonder eenig voorbehoud (zooals het ooze met Denemarken)
„overtuigend vooral" ? Mij dunkt, zulke tractaten worden
slechts gesloten hetzij met het oog op de zekerheid, menschelij kerwij s gesproken, dat de belangen wederzij ds nimmer
van die beteekenis zullen kunnen zijn dat het verlies van
-een arbitrage-proces niet boven een oorlog ware to verkiezen, hetzij met het oog op een zoodanige overeenstemming van de „levensbelangen" voor een onbepaalden tij dsduur, dat alle belang daaraan voorshands moeten worden
ondergeschikt gemaakt. In het laatste geval is bet
arbitrage-tractaat niet anders dan een moderne vorm voor
een alliantie als zoodanig zijn, naar mij voorkomt, de
(overigens door den Amerikaanschen Senaat ook niet
goedgekeurde) „algemeene"-arbitrage-tractaten tusschen de
Unie en Engeland en tusschen de Unie en Frankrijk to
bescb ouwen. En hebben allianties ooit langer geduurd
dan het overeenstemmend belang ?
Maar, laten wij Van Vollenhoven aan het woord. Zoo
zoo vraagt
gij mij utopist en idealist noemt (of scheldt)
hij hebt gij wel eens ooit een groote hervorming waargenomen in Naar groei ? Den groei van de godsdienstvrij heid na Karel V ? De afschaffing van de slavernij in
Amerika ? Om nu van Atjeh's pacificatie niet to spreken.
Enthousiasten als ik verlangen van 1915 slechts een muisje,
maar een muisj e dat naar ons vast vertrouwen mettertij d
een berg baren zal. Vergelijk ons voorstel eens met het
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exorbitante plan van President Taft (1910) : het vormen
van een collectieve strij dmacht, niet van alien maar van
eenigen, ten einde „den wereldvrede" to handhaven ! Wat
wij verlangen is niets dan „den stijgbeugel voor een aan wil1 ekeur onttrokken volkenrecht to vormen".
Dus : men kieze, om begrijpelijke redenen het allereerst
denken de aan de rechten der onzij digen, om to beginnen
een half dozijn verplichtingen jegens dezen nit, Welke onder
alle omstandigheden door allen, zoo noodig met den door
allen gewapenden sterken arm zullen worden gehandhaafd
tegen Wien ook. Deze internationale verplichting op to leggen
zij het groote werk der Vredesconferentie van 1915. Misschien
is het wij s het voorloopig daarbij to laten. Ret Nederlandsche voorstel zou zich dan aanknoopen aan de reeds
bestaande tractaten op de onzij digheid ; men zou aantoonen
welke artikelen daarvan een volledige sanctie zonder voorbehoud moeten en kunnen krij gen en een schema ontwerpen voor een allereerste begin met het vormen van een
wereldwapening tot dit doel. „tangs dien weg kan het
conferentiewerk zich ontwikkelen in stijgende lijn . , .."
Men ziet het, pier zet „de utopist" zich neder tot
practisch werk. Het benauwdste oogenblik in zijn hooge
vlu.cht heeft hem blij kbaar het „lichtvaardig dilettantisme"
van Taft bezorgd. Daar lag het gevaar voor zijn plan!
Niet in de pij ltj es die anti-utopische nuchterlingen op zijn
vliegtuig zouden afzenden, niet in het zware geschut dat
wetenschap, diplomatie, staatkunde, legercommando erop
zouden richten. Maar in dien anderen vlieger, hoog in
rang en macht, die met een gebrekkig tuig lichtzinnig
zich naast hem in het luchtruim waagde en neertuimelde
zoodra hij een oogenblik op de fraaie vleugels drijven moest.
Dat is een stevige bladzij de in het boekj e : die waarop
Van Vollenhoven, Taft ziende buitelen, den waardevollen
last van de gewapende executie van arbitrage-vonnissen
met een koenen duw als ballast overboord zet en wel een
oogenblik weemoedig dat kostbare deel van zijn schat
nastaart maar dan toch met de geslonken rest weer onvervaard voortzet de vlucht. Een klein begin, het is alles
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wat hij begeert. Zoo gij alien het nog tie zwaar acht,
ziehier een stuk ervan of en desnoods nog een. Een eerste
begin van toepassing der idee, meer niet!
Krachtiger is di.t „En toch !" dan de aanval, op zijn
beurt, van den schrij ver op zijn bestrij ders, die wel hen1
een onpractischen idealist schelden, maar zelf zich en anderen blij ven paaien met den schij n van namen als „Vredespaleis" en „Vredesconferen tie" en mooie tractaten zonder
sanctie of kracht. Die teg en-aanklacht is volkomen geb rond,
zeker ; niets ergerlij ker, inderdaad, dan het parade-artikel
in het Arbitragehof-tractaat, hetwelk den contractanten
den plicht oplegt om bij het dreigen van oorlog, partijen
op het bestaan van het Haagsch e Hof to wij zen en waaraan
nooit iemand gehoorzaamde, noch bij de dreiging van den
Russisch-Japanschen oorlog, noch in zake Tripoli, noch bij
het uitbreken van den Balkanbrand. Ma ar men kav met
die bittere aanklacht in stemmen zoo doen ve] en en
niettemin Van Vol lenhoven h ouden voor een utopist. De
realisten zijn niet schaarsch in getal, die het werk der
Vredesconferenties even ijdel achten als .... het plan Vollenhoven.
Wij moeten de Vredesconferenties redden, zegt hij. Uit
de reeds gesloten tractaten moeten de leugens verwij derd
worden en in plaats daarvan de politiedwang-in-kiem erin
gebracht. Talloos zijn . de moei.lij kheden ; het eerst noodig e
is daarom een ernstig, geserreerd program voor de derde
Conferentie. Onoverkomelij ke bezwaren ? Kij noemt er tien
en beantwoordt ze alle, had er twintig kunnen noemen en
ze alle beantwoord ; immers hij gelooft. „Dit zij dan toch in
ieder geval bedacht : zoo roept hij eindelijk door
ouelij k stilzitten vermoordt de derde vredesconferentie niet
den roep om vrede, die nit alle hoeken der aarde steeds
luider opklinkt, maar alleen zichzeif".
Zijn slotwoord is: Aan het werk ! Wij moeten den
internationalen roep van Nederland in de wereld herstellen.
Onze nieuwe bloei staat pas aan zijn aanvang. Wij gevoelen
de behoefte aan „eendracht boven de politieke partij en".
Anderzij ds : het is onze plicht aan de Vredesconferenties de
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hand to houden; wij moeten ,,porren", als de anderen talmen;
wj moeten zorgen voor een frisch program. Ziehier onzen
internationalen roem van nu. ,,Een daad van koel, bezonnen,
verstandelijk overleg, maar tegelijk en daarnevens een daad
van geloof en een daad van moed".
Pit is het ,,plan Yollenhoven".
Men heeft al gezegd dat het niet nieuw is; dat het
,,maakwerk" is, volkenrechtelijk geknutsel; en dat het niet
is ingeslag en.
Met ,,niet nieuw" doe- men het geen schade. Indien
het zich laat vastknoopen aan Grotius ' juris exsecutio armaict
n armatum, dan is het er waarlijk niet minder om. Ovengens - als concreet voorstel, voor de eerstvolgende Yredesconferentie bereid door Nederland en daar in staat van wijzen
aan to bieden door onze delegatie, is het gloednieuw.
Maakwerk? min of meer kunstig bedenksel van iemand
die jaren lang heeft loopen zinnen op ,,iets raars" waarmede Nederland ter derde Conferentie reclame voor zich
maken kon P Wel, ik zon tot hen van wie deze voorstelling
afkomstig is, willen zeggen: in welke stemming verkeerdet
gij, toen gij het boekje laast; en tot hen op wie deze voorstelling indruk maakt: hebt gij het boekje gelezen P zoo
niet, doet het haastiglijk. Pat deze geestdrift echt is en warm,
daaraan is voor mij twijfel niet mogelijk en dit zeg ik,
hoewel mijn ,,geloof" tot het zijne in de verhouding staat
van een mosterdzaadje tot een berg. Trouwens, dat hij zijn
droom om-en-omgewenteld heeft in zijn brein, van 1910
af, toen zijn eerste Gids-artikel verscheen, tot 1913, had
enkel ten gevolge dat de omtrekken ervan verscherpt zijn,
niet vervaagd; dat de verwerkelij king mogelij ken schijnt;
dat in den muur van bezwaren zwakke plekken ontdekt
werden. Het is aithans reeds nu een droom gebleken, die
tegen discussie bestand is 1).
1) In de

Nicuwe Courant

van 30 Maart ji. heeft Mr. C. Th. K(rabbe)

er bovendien met vermelding van sprekende citaten aan herinnerd, dat
,,het plan Voilenhoven" reeds is aangegeven en zeUs vrij scherp geformuleerd: lo. in het proefsohrift
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En het plan Vollenhoven is niet ingeslagen ? Wie
zegt dat? Neen, nog niet bij de menigte, binnen vier gezichtskring het misschien nooit to brengen zal zijn; niet bij
het parlement, dat beters to doen heeft dan zich to moeien
met „buitenlandsche politiek" ; niet bij de officieelen, die
naar hun card niet gemakkelij k toegankelij k zijn voor een
beroep op stoutmoedig initiatief; niet bij dat soort pacifisme,
dat hij met zijn schimpscheut op de vredeszang-zingende
koren van kinders in natte Karen en Witte jurken ZOO
kostelijk verschrikte ; zelfs niet bij de juridische faculteit
van de Universiteit van Amsterdam. Maar toch poor ik het
plan Vollenhoven groeien in Nederland. Ik zie het boekske
in veler handen, een tweede druk is er al. En het wordt
gelezen en het gaat „erin", niet vlugger dan zoo iets bij
onzen aard nu eenmaal erin kin gaan, maar goed en staag.
Wacht nog maar wat en gij zult zien.
Zal ik u het plan gaan verdedigen of de idee aanprijzen?
Ik ben, ocharm, maar een half-geloovige, een half-ongeloovige
misschien nog eer. Mijn sterkste eiyen argument ervoor zou
zijn, dat ik het boekje ben gaan lezen, meenende : het is
onmogelijk ! en dat ik het, herlezen, neergelegd heb met de
vraag : zou het toch mogelijk zijn? Niets zou ik kunnen
zeggen, trouwens, in beteren vorm of in logischer volgorde
en samenhang, dan die van De Eendracht van het Land. Zoo
gij het dus nog niet kent, lees bet; herlees het, zoo gij
het deedt.
Wat de idee van zoovele andere utopieen onderscheidt,
is onder weer dit.
Zij voegt een onmisbaar schakeltj e in, dat ontbreekt
aan het volkenrecht. „Het volkenrecht mist dwangmiddelen" schrijft De Louter 1). „Ook waar niet de geringste
twijfel omtrent zijn inhoud of eischen wordt gekoesterd of
voorgewend, kan het straffeloos worden geschonden".

waarop de heer C. van Vollenhoven in 1898 aan de Leideohe Universiteit
promoveerde; 2o. in de redo Exacte Rechtewetenechap, waarmede hij aldaar
in 1901 zijn intrede ala hoogleeraar deed.

1) Het 8telhg Volkenrecht-1910.
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Wezenlij k kenmerk van Recht is schrij ft van Oordt 1)
„de d w a n g, uitgeoefend op alle subjecten om voor hen
de vrijheid to handhaven"; ontbreekt de sanctie, dan is
er van Reclit geen sprake; er is dus geen volkenrecht, er
is hoogstens een stel conventioneele regelen waarnaar de
staten zich min of meer gedragen, zoolang het hun belieft
of voordeelig is. Welnu, is niet de „politiemacht-in-kiem"
dan het begin tevens van de onmisbaar geachte sanctie ?
Prof. Struycken verwerpt de „verkeerde analogie" met de
ontwikkeling van het nationale recht. Nooit vond (schrijft hij)
die ontwikkeling plaats als een handhaving van recht door
dwang, maar steeds als een onrechtmatige, rechtelooze
dwangoefening, die pas na haar voltooiIng de bron werd
van het nationale recht, de kern van den nationalen staat.
TTit de macht ontwikkelde zich het recht; wat matigt gij
u aan door deze evolutie to willen omkeeren ? Maar, zou
ik in alle bescheidenheid willen vragen, wat doer dan de
staten ter Vredesconferentie ? Daar pretendeert men toch
reeht to codificeeren en rechlspraak in to stellen. Waartoe
langer dat geknutsel, wann eer men er zelfs de gedachte van
san_ctie buiten de deur sluit ?
De idee, die Van Vollenhoven lanceerde, kan aan het
pacifisme nieuw leven en vorm geven. Het is thans de onsamenhangendheid zelve. Rudis indigestaque moles. Het
vertoont zich nu in nobelen en aantrekkelij ken, dan in
ziekel ij ken en afstootelij ken vorm. Soms komt het opzetten
ads een machtige branding en.... bespoelt u de voeten
met een wee, lauw, groezelig schuim. Dit is een plan om
vast to houden en one zich aan vast to houden. Ret grijpe
dit en zie vat het ervan maken kan 2). Het stelle het plan
1) Oorlogsstaatkunde en oorlo jsregelen (zoogenaamd oorlogsrecht) — door
H. L. van Oordt, kolonel-directeur der Hoogere Krijgschool. — Eerste deel.
lnleidiiig blz. Viii. -- Breda. De Kon. Mil. Academie 1911. (Niet in den handel).
2)

Met iustemming las ik in het Maartnummer van het orgaan van

Vrede door Recht een warm woord over het boekje :
Thans is het de tijd, om de ontwaakte belangstelling wakker to houden
en to verlevendi ;en. In alle plaateen van ons land moet de aandacht geveetigd worden op de internationale politie, moot dit denkbeeld, en Nederlands aandeel hierbij, bepleit, desgewenscht ook bestreden worden. De Bond
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Vollenhoven tusschen zich en het antimilitarisme, dat heel
de vredesbeweging bederft. De nationale zorg voor een
krachtige weermacht verdraagt zich met het plan, neen is
een voorwaarde van zijn verwezenlijking.
Van Vollenhoven's idee geeft een werkprogram aan de
derde Vredesconferentie. De tweede was een teleurstelling;
de derde zal een mislukking, wellicht een debacle zijn, indien
men het weder niet verder brengt dan tot het samenstellen
en onderteekenen van eenige „algemeene" tractaten, die
vervolgens of niet bekrachtigd of schandelijk verwaarloosd
schreef A. Gobat kort geleden in Le
worden. „Ik zeg
Mouvement Pacif ste dat Europa de klassieke grond is
voor de schending der Internationale tractaten en de medeplichtigheid der volken. Dat voelt men algemeen. Niemand
is zoo onnoozel, to gelooven aan loyauteit in een internationale aangelegen1eid, waarmede de diplomatie zich
bemoeit. Het is pijnlijk de gewone gesprekken aan to hooren :
De Haagsche Conferenties ! waar zijn die goed voor ? De
mogendheden aanvaarden Naar verplichtingen met de bijgedachte dat zij ze niet behoeven na to komen". Dat
zal althans niet mogelijk zijn bij het maken van een tractaat,
zelfs het beperktste, dat zelf zijn san ctie vastlegt in een
collectieve verplichting om den schender tot nakoming to
dwingen.
Eindelij k : Van Vollenhoven stela ons, stelt Nederland,
een verheven taak voor oogen, een gansch eigen taak in
„de vredesbeweging " , die er toch is, die zich Loch een weg
baant door de oorlogschaos. „Niet het grondgebied, noch
het bevolkingscijfer verzekeren aan een land het recht op
den naam van groot. IIet moet groot wezen in zijn ideaal,
zijn ziel.eadel, elke kleinzieligheid verachten " . Ret is niet
een burger van een kleinen staat, het is niet een Leidsche
neme thans het initiatief door deskundige personen, voor- en tegenstanders
uit to noodigen hun gedachten reader voor ons yolk uiteen to zetten. In
militaire kringen is eenige belangstelling gekomen voor de vrede^beweging.
Het zal weinig moeite kosten, en het is een besliste noodzakelijkheid, militairen
bereid to vinden, om de inogelijkheid eener internationale politiemacht in
ernstige atudie to nemen".
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geleerde dieiii gij her hoort; het is Elihu Root, oud-minister
en senator van de Yereenigde Staten van Arnerika. Zijn
wij to klein one. aan ZOO jets zelfs to durven denken?
Maar - de uitvoerbaarheid.
1k heb nog Been enkel officieel persoon, van hoogen
of minder hoogen rang, daarover anders dan schouderophalend zien spreken. En vele anderen Wier oordeel
gezag heeft, bovendien.
Een bekwarne en meesterlijk saamgedrongen critiek op
het plan Vollenhoven gaf de Amsterdainsche hoogleeraar
Struycken in Van Ouzen Tij van 15 Mozart. Men vindt daarin
zoowat alle bezwaren tegen het plan genoemd of aangeduid
en knap gerangschikt. Er zijn erbij, naar mijn meenhig, gemakkelijk to weerleggen - b y . dat een oorlogvoerende den
staat weiks onzijdigheid hij schendt, aan de bescherming van
de internationals politiemacht ZOU kunnen onttrekken, eenvoudig door hem den oorlog to verkiaren en aldus mee tot
oorlogvoerende to maken; b y. ook dat de tijdsduur eener
procedure voor het llaagsche Hof de moge1jkheid om ooit
to rechter tijd van de politiemacht gebruik to maken, zou
tiitsluiten. Het komt mij bovendien voor, dat de idee Van
Vollenhoven ten slotte nit de bewerking van zijn collega
wat scheef en zelfs verminkt voor diens publiek to voorschijn is gekomen. Maar er zij n er onder Struycken's argumenten waarop ik geen antwoord weet en ik heb zeif eenige
bedenkingen bovendien, waarvan ik mj niet los kan maken.
Bijvoorbeeld: wat duet de internationale politiemacht tegen
een zr machtigen neutraliteitsschenner? laat zij hem ongernoeid, welk een smadelijke nederlaag! Last zij hem aan,
Welk een rampzalig bloedbad! en zal in beide gevallen de
idee niet reddeloos to gronde gaan?
Maar dan hoor 1k weer Van Vollenhoven's zuivere
stem tot Nederland spreken en 1k vraag of wij Nederlanders
geroepen zijn om dit blanke geesteskind van een der besten
onzer gezwind en geruischloos in ons hoekje den hals om
to draaien. Dan denk 1k aan het woord van Prins Willem
O. E. XIII 5
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(of wie het voor hem gezegd moge hebben) : „Point n'est
besoin de reussir pour entreprendre ni de vaincre pour
perseverer". Dan zeg ik : indien het dan sterven moet, last
het ter Derde Vredesconferentie zijn, voor het oog van de
wereld, waar wij het, zeer zeker niet tot onze oneer of
schande, zullen hebben binnengedragen.
En dit vraag i.k :
aan Vrede door Recht en wie Naar steunen in binnenen buitenland : Besteed uw en hun geld niet aan een in
dit jaar, bij de veelheid van internationale samenkom sten
ten onzent en het na Geneve niet onverklaarbare scepticisme
onzer regeering, half welkom vredescongres, maar gebruik
al de penningen die gij bijeen brengen kunt aan een vertaling
(bewerking), de beste die er to waken is van dit Nederlandsche
kunstwerk, in Fransch, in Engelsch, in Duitsch, in zoovele
talen als mogelij k is, en strooi het over de heele wereld,
voor 1915, voor nog dit jaar ten einde is
aan het Nederlandsche comite van de Interparlementaire
Conferentie voor de Arbitrage en den Vrede, dat tegen de eerste
week van September een half-duizend parlementsleden
van alle landen bijeen heeft geroepen in Den Haag om de
openstelling van „het Vredespaleis" to vieren en opnieuw
to beraadslagen over wat parlementen vermogen tegen den
hartstocht der volken en de toevalligheid der buitenlandsche
politick: Zorg toch dat in die internationale bij eenkomst,
een eenige gelegenheid voor Nederland om to getuigen, de
welsprekendste ewer de stem verheft om voor De Eendracht
van het Land de belangstelling, sympathieke of critische,
to vragen van volksvertegenwoordigers van glom
aan de Nederlandsehe Regeering ten slotte : Gij hebt een
commi ssie van voorbereiding voor de derde naagsche Vredesconferentie benoemd, bestaande nit zeven Nederlanders van
rij ke ervaring, kennis, geleerdheid, onberispelij k van samenstelling, maar thans niet weer volledig. Benoem Van Vollenhoven in die corn missie. Hoc anno !

AMALIE DIETRICHS DOCHTER
DOOR

GEERTRUIDA CAREL SEN.

Bilder aus meinem Leben, von Charitas Bischoff.
(Berlin. G. Grotesche Buchhandlung, 1912}.

Naar ik hoop zullen vele lezers van Onze Eeuw zich
nog de merkwaardige vrouw herinneren, verleden jaar,
onder den titel: „Een Duitsche Kruidenzoekster" aan hen
voorg esteld.
Het boek, waaruit wij Naar grootsch karakter en Naar
zeldzamen levensloop leerden kennen, was geschreven door
hare dochter Charitas, Coen reeds Weduwe van den Rendsburgschen predikant Bischoff. Deze Charitas Bischoff, geb.
Dietrich, heeft nu een tweede boek doen verschijnen. Het
bevat tafreelen uit Naar eigen leven, voor een groot deel
nauw samenhangend net dat parer moeder, en, di.entengevolge, het eerste in allerlei opzichten aanvullend en
expliceerend.
Want, in Amalie Dietrichs doen en laten speelde Naar
eenig kind een groote rol. Zeker, zi j had Naar Werk lief,
Naar natuurwetenschappelij ken arbeid, die Naar, ondanks
zulk een ver verschil in afkomst en opleiding, met hart
en ziel bond aan Naar man, decadenten naneef van een
prachtig-praktisch botanisten-geslacht. Maar de kleine
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Charitas lag Naar niet niinder na. 't Was telkens een zware
strijd tusschen beroepsplicht en moederliefde, als zij, wegens
noodzakelij ke handelsbelangen, op refs moest, en het kind
achterlaten of alleen bij den vader, of bij vreemden in
huis. En later ? Zou zij al de moeiten en gevaren van Naar
Australische opdracht zoo kordaat aanvaard hebben, als
niet het vooruitzicht, daardoor de middelen voor Charitas'
opvoeding to verdienen, Naar natuuron derzoekingsij ver
ondersteund had ?
In dit tweede boek bezien wij de historie heelemaal
van het standpunt van het dochtertje en krijgen daardoor
nog weer een anderen kijk op de moeder. 't Ligt voor de
hand, dat die hoofdstukken ons het meest interesseeren,
waarin Amalie zelve mee handelend optreedt. Doch ook
als kind, als meisj e, als
het lot der schrij fster zelve
jonge vrouw heeft zeer belangwekkende momenten. En
vooral de verhouding tusschen deze moeder en dochter,
eerst onder den invloed van het zou derling huwelij k der
ouders, en later van hare uiteenloopende ontwikkeling en
maatschappelij ke positie, levert, in zij n echtheid, een
„document humain" van niet to versmaden waarde.
Tot Charitas' eerste herinneringen behoort de dood harer
grootmoeder, van moeders zij de. En die gebeurtenis is voor
haar eigen lot van weer consequentie, dan zij zelve op dat
oogenblik bevroedt.
Want grootmoeder was de kracht, die het schamele
huishouden van het planters-en-insecten-zamelende echtpaar
Dietrich tot dusverre, zoo goed en kwaad als het ging, bij
mekaar had gehouden. Grootmoeder was het, die voorkwam dat er de honger de liefde verjoeg, en die, van
den beginne af, voor het kleinkind had gezorgd. En hoe
veel gewicht die stille, bescheidene zorg in de Schaal
van huiselijk geluk had gelegd, bleek het best, toen het
oudje de oogen had gesloten. iet duurde maar heel kort
of er hadden scenes plaats, waarvan het slot was, dat
Amalie met pak en zak, plus het vier- a vijfjarige
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,,Iäschen", wegliep, wegspoorde, wegstoornde, - kortorn
toevlucht zocht bij hair broer to Boekarest.
Die refs was het eerste avontuur voor de kleine
Charifas. Aan het verblijf bij Oom Karl en Tante Leanka
behield zij levenslang de aangenaarnste herinneringen.
Beide gasten werden er to goed gedaan, in de kleeren ge
stoken, met hartelijkheid behandeld. De kinderlooze menschen speelden met het kleine ding en hadden het wel
gaarne heelemaal bij zich gehouden. Daarvan won echter
IMloeder niets weten. Dankbaar voor de tijdelijke hulp en
gastvrijheid, keerden zij beiden, na een afwezigheid van
een jaar, naar Naar Saksische doip Siebenlehn terug.
Het wegzijn was juist lang genoeg geweest om in het
kinderzieltje het verschil tusschen tweeërlei orngeving duidelijk to inaken. ,,Täschen" had heel wat moeite om haar
verlangen naar de vleeschpotten van Walachije to boven
to kornen.
,,Moeder, wanneer gaan wij weer naar Boekarest?"
Moeder schudde het hoofd en voorspelde dat dit wel
nooit weer zou gebeuren.
,,INooit meer! Ach Moeder, waarom dan niet? 1k won
veel liever to Boekarest zijn! Daar mocht ik zoo heerlijk
spelen; en hier moet ik altijd stil wezen. Waarom hebt
u die mooie j apon niet meer aan
,,Die heb ik weggesloten."
,,Waarom dan P Draagt u niet graag mooie kleeren P"
,,Niet als ik hard werken moet."
,,Waarom moet u zoo hard werken ?"
,,Omdat wij arm zijn, en den kost moeten verdienen."
,,Ik ben toch niet arm. 1k heb flog mijn mooie jurk aan !"
,,Wees er maar blij mee, zoolang als het duurt !"
,,Is Oom Karl ook arm 2"
,,Neen, die is rijk."
,,Waarom hebben we hier Been werkzaal 2"
,,Och, je vraagt zulke rare dingen! Omdat Vader geen
liandschoenmaker is."
,,Wat is lTader dan 2"
,,Een natuuronderzoeker."
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„Niet waar, Moeder, een handschoenmaker is lets veel
beters dan een natuuronderzoeker."
Terwij 1 het kind langzaam het woord „Na-tur forscher"
herhaalde, richtte de moeder zich op, als om zich to verweren, en zei mid:
„Neen, peen, het allermooiste en het allerbeste is een
Naturforscher."
„Ik zou toch liever een handschoenmaker zijn."
„Omdat jij nog heel dom bent, en nog niets begrijpt.
Ms je groot bent, en wat geleerd hebt, zal je er net zoo
over denken als 1k. Dat hoop ik ten minste."
Daarop kwam de vader binnen. Taschen ging stil in
een prentenboek zitten kij ken. „Maar telkens"
vertelt
zij
„rustte mij n bilk nadenkend op hem, van Wien het
heette dat hij zooveel beter was dan een handschoenmaker."
Hoe arm de ouders het hadden, begreep zij voor het
eerst toen zij, op een kermisdag, van een buurman vijftien
Pfennig, (zegge negen centen) cadeau gekregen hebbende,
die in alle onschuld heelemaal voor kermispret had uitgegeven, en daarna tehuis werd ontvangen met een storm
van verwijten over zulk een verkwistenden aard. Een felt
was, dat er op dat oogenblik geen cent in huis was en de
bakker geen brood op crediet gaf. Gelukkig bracht de post
juist een kleine geldsom in en werd de ergste nood dus
weer afgewend. Maar een rijkmakerij werd de beroemde
Dietrichsche n aturaliinhandel nooit.
Intusschen drukte de ongewone werkzaamheid parer
ouders een eigenaardigen stempel ook op Taschens ontwikkeling.
„A1s ik mijn leven bij dat van andere kinderen vergeleek"
zoo schrijft zij nu, op gevorderden leeftijd „dan zag
ik al vroeg in, dat ik andere plichten, maar ook andere
vreugden en genietingen had dan mij n schoolkameraadj es....
A.an school en schoolwerk werd thuis heel weinig opmerk zaamheid geschonken. In mij n vrij e uren moes t ik meehelpen
aan de bezigheid die toevallig aan de orde was; en dan
werd ook over niets anders gesproken . Er was heel wat
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geduld noodig om b y. de pootjes en de voelhorens van
doode kevers met een pincette recht to buigen en hun dan
een gedrukt nummertje op hun weg door de weterisehappelijke wereld mee to geven. Voor de klaarliggende planten
moest ik de gedrukte etiquetten uitzoeken; en als vader
daaraan zijn goedkeuring gehecht had, moest ik ze opplakken.
Dat was eery arbeid, die mij veel angst bezorgde; want o,
wee! als ik mij vergiste! Op ieder misvertand volgde een
pijnlijk examen. lEt verschillende pakken werden dan planters
to voorschijn gehaald; en er werd een onderzoek irigesteld
naar rnijn kennis van Duitsche en Latijnsche namen, naar
klasse en orde, vindplaats en bloeitijd. 's Zomers inoest ik
planters drogen. En dat was alles behalve gemakke1jk;
vooral wanneer zij, op verren afstand verzameld, slap en
verwelkt in huffs gebracht waren, of als zij fijne, kieverige
bladeren hadden, zooals Glycerina glabra. Hoe lang zat ik
dan dikwijls met eon enkelo plant to tobben! 1k had geleerd,
Naar den vorm to geven dien zij in levenden toest and had
bezeten, en gaandeweg de rechtgelegde takken met stukjes
ijzer to bezwaren, tot ik met al de andere gereed was.
IMIaar als zij den volgenden dag nit de eerste pers kwam
en sporen van onnauwkenrige behandeling droeg, scheurde
Vader haar door, en wierp ze mij voor de voeten. ,,Ik zal
je leeren, mij zulk geknoei older de oogen ±0 brengen"!
kionk hot dan toornig. Na zulk een réprimande deed ik
extra nlijn best; maar die strengheid bande alle vertrouwelijkheid. 1k kon Vader bewonderen; ik kon trotsch op hem
zijn; maar ik was niet onbevangen tegenover hem. Mijn
kinderiijke aangelegenheden interesseerden hem niet; en
omdat ik dat voelde, kwain ik er hem niet moe aan".
Vader nano Naar ook zelden mee op zijne wandelingen.
,,Iets beter ging hot, rinds ik het toezicht over do rupsenteelt
gekregen had. Alvorens mij dit op to dragen, trok Vader
met mij uit, om mij to wizen, waar ik voêr voor ze kon
vinden. Wij liepen langzaam, bezichtigden samen ieder
plantje en steentje; en op al wat ik vroeg, kreeg ik duidelijk
inlichtende antwoorden." De rupsen wekten hare voile belaiigsteiling; zij verpleegde ze met liefde; en nit dat geduld-
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werkje ontspon zich, als een vlinder nit een pop, aithans
op dat speciale punt, zekere sympathie tusschen vader en
dochter ... .
Maar nog liever ging deze met Moeder uit. Zij droegen
dan beiden een vlindernet, een kevergias met spiritus, en
een doosje met luchtgaatjes voor rupsen.
,,Zoo toegerust maakte ik aan Moeders zij de verre tochten
door het Saksisthe land. Hoe rijk en gelukkig voelde ik
mij op zulke dagen! Het was mij to moede, als wend mij
door haar de heele wereld, met alle schatten en vreugden,
ontsloten. Dat ook zij of en toe hard en streng kon zijn,
vergat ik dan geheel, door het heerlijke zonriige gemoedsleven dat van haar uitstraalde. Zij Bing op alles in, wat
mijn aandacht trok, spoorde mij aan tot zingers, prees mijn
flinken pas, reciteerde heele balladen, die op de stemming
van het iandschap toepasselijk waren en was vol bewondering voor wolkengroepeeringen en kleurrijke zonsondergangen. Met allerlei menschen kwamen wij in aanraking;
en met ieder wist zij den rechten toon aan to slaan. Steeds
drukte zij mij op het hart: nergens bang voor to zijn, en,
zoo vaak zich de gelegenheid aanbood, de behulpzame hand
to bieden."
Soms waren die toch ten aan Moeders zij de voile zwaar
voor Täschen's kieine beenen. Yoorai 's winters.
Teekenend voor den heelen toestand is het verhaal van
een reis door Saksisch Zwitseriand, omstreeks haar tiende j aar.
Heel vroeg op een Januari-ochtend stapten zij nit, bepakt en beladen: Moeders draagkorf met gedroogde panten
en Täschen's botaniseerbus met mondvoorraad en allernoodigste bagage. Door ailerlei nog slapende dorpen en gehuchten marcheerden zij in de richting van Tharandt. Aan de
boschbouw-academie vertoonde Frau Dietrich hare schatten,
nam besteilingen aan, en wend vriendeiijk begroet door de
Professoren Wiilkomrn en Rheum, goede kennissen en
kianten. Y66r den avond moest Dresden bereik± worden; en
daar werden zij gastvrij ontvangen bij een bevriende famiiie
en zelfs, door den eigenaar van de Saiomons apotheek, op
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theathrbilletten voor den Koopman van Venefië getraetherd.
Apothekers waren overal de meest vaste en berekenbare
afnerners der botanische koopwaar.
Van Dresden nit moest het flu weer de grauwe winterwereld in. De naaste pleisterplaats zou Stolpen zijn, op een
afstand van omstreeks vjf uur gaans. In 't vrije veld gekornen, bernerkten zij pas hoe ijzig de noordewind woei.
,,IUIJ sneed ons in het gezieht," ZOO verteJt Charitas.
,,Ik trok den doek, die rnij over het hoofd gebonden was,
ZOO stijf mogelijk dicht en sloeg de armen over mekaar.
Mijn rokken woeien omhoog. 1k raakte buiten adem en
kon Moeder niet bijhouden. Toen zei deze: Täsehen, ik
vrees dat er een sneeuwstorm komt; je moest liever naar
huffs gaan. 't Is nog vroeg op den dag. Ads j e stevig doorioopt, over Wilsdruff, kan je v6Or den avond thuis zijn.
Niet waar, je kunt den weg wel vragen P"
Maar daarvan won Täscheu niets hooren. Zij zag op
tegen den langen, eenzarnen weg alleen en verzekerde best
mee to kunnen, en niet to zullen kiagen.
,,Nu dan," stood Moeder toe. „Haar pas op als je zenrt,
of achterblijft! Je knnt begrijpen dat ik, met den zwaren
korf op mid n rug, mij niet met tobben en troosten kan
inlaten. Voorwaarts, marsch !"
Gelukkig voor Täschen dat, juist then zij weer op het
punt was van achter to blijven, (omdat zij het, wegens den
scherpen wind, met aehternit-, in plaats van vooruitloopen
won probeeren!) een wagen Naar inhaalde, die haar een
eindweegs meenam.
Den volgenden morgen bereikten zij Hohnstein. Moeder
vertelde onderweg de geschiedenis van het kasteel; en in
het stadje bezochten zij de apotheek. Hier weed hun geraden,
een dag over to blijven; dock Moeder wou dit niet.
,,Wij stapten moedig het stadje nit, tegen een matige
helling en kwamen toen in een kale vlakte, waarvan wij
het eind niet zien konden. Ach, hoe eenzaam was het her!
En de schemering begon reeds to vallen. Er lag sneeuw en
de weg was niet meer to herkennen. Na een pons to hebben
doorgeloopen, kregen wij rechts een naakte rotsmassa naast
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ons. Plotseling stond Moeder stil, terwijl ik mij zoo dicht
mogelij k tegen haar aan drukte. Zonk ook haar een oogenblik de moed in de schoenen tegenover den geweldigen
indruk van de n atuur a Wind was er nu niet, maar drukkende stilte. 't Werd hoe langer hoe donkerder. Onwillekeurig dempten wij ooze stemmen. Fluisterend zei Moeder:
Dit ' moet de Lili.enstein zijn .... Kom, Beef mij maar een
handje, en pas op dat je niet struikelt, of in een gat
stapt ... .
„tangs den rotswand werkten wij ons behoedzaam
vooruit, tot wij eensklaps een scherpen hoek maakten. Nu
waren wij in een bosch. Hier glan.sde zelfs geen sneeuw
meer, en was de ondoordringbare duisternis nog beklemmender. Wij moesten, heelemaal op het gevoel, tastend ons
pad zoeken, dat blijkbaar heel smal was, zoodat Moeder
mij aanmaande, vlak voor Naar to loopen. Wij hoorden
beiden, dat links van ons, in de diepte, een beek ruischte.
De weg kwam mij oneindig lang voor; ik liep werktuigelijk, als in een droom, want ik was erg moe ...."
In twee menschelijke woningen, waar zij aanklopten,
werden zij niet binnengelaten. Maar de bewoners van de
tweede wezen Naar ten minste met een lantaarn den weg
naar E bent, waar zij in een herberg o vernachtten.
Na een rustigen slaap was het doorstane leed overwonnen. Zij lieten zich met een bootje over de Elbe zetten
en hadden onder 't roeien alweer open oogen voor de mooie
ligging van de vesting Konigstein.
Karakteristiek voor Frau Dietrichs manier van zaken
doen was het bezoek dat zij daar bij een armen wever bracht.
„Wij traders een klein, scheef huisj e binnen, waarvan
het dak bedenkelijke gaten vertoonde. Toen Moeder de
kamerdeur open deed, zag ik een weefstoel, waaraan een
man zat, die na Moeders groet haastig vaf zij n hooge
zitplaats of klauterde. Hij was klein en wager; zij n verwelkt wasbleek gezicht was met donkere baardstoppels
begroeid, in griezelige tegenstelling met zijn bleekheid.
Naast de weefstoel stond een spoelrad ; daaraan zat een
armelijk gekleede vrouw, die nu eveneens opstond. Bij de
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kachel hurkten twee havelooze kinderen; de kamer was
koud en kaal; de benauwde lucht en het gebrek, dat her
uit alles sprak, vervulden mij met een soort van angstige
droefheid. De man zette twee stoelen recht, noodigde ons
niet een haiidbeweging tot zitten nit, en zei:
,,,,Nu, dat is me ook een tijd, om de Sächsische Schweiz
to bereizeri. En dan nog met zulk klein gezelschap! Wou
u misschien een herbarium van zulke bloemen aanleggenP"
Hij weer lachend naar de ijsbloemen op het venster.
,,,,Neen," antwoordde Moeder, ,,voor dat soort hoef 1k
geen refs to oridernerneri. Dat is een communis, die komt
bij ons ook voor."
,,Onderwijl haalde zij een plantenportefeuille nit haar
draagkorf, strikte de banden los, haalde er een plant nit,
legde die voor den wever veer en vroeg of hij die kende.
,,Wever Poppe schudde nadenkend het hoofd en verklaarde: ,,'t Komt mij voor, dat 1k die wel eens gezien
heb, mnaar ik weet het niet zeker." IIij bukte zich en las
met inspanning: Car-li-na acau-lis.
,,Ja, j a, Carlina acaulis heet zij. Het is een distel."
,,Jawel. Dat zal wel zoo zijn." En Poppe liet ziju
blik op de plant rusten.
,,,,Doze mooie plant komt bij ons niet voor" - vervolgde Moeder. ,,Daarorn kom 1k u verzoeken, in den
nazomer, zoowat half September, eens op de bergen to
klirnmen en een groote loos vol voor mij to verzamelen.
Premit asjeblieft den vorm eens goed in uw geheugen."
,,Moeder streelde de plant met Naar vingertoppen, trad
een schrede achteruit, dat Poppe er goed licht op kreeg
en drukte hem op 't hart:
,,,,De krachtigst ontwikkelde exemplaren vindt men op
mageren, steenachtigen bodem. De dofzilverachtige bloeiwijze is tusschen fijngeteekende wortelblaadjes ingesloten,
waarvan het donkere groen prachtig tegen de lichte bloem
hoofdjes afsteekt. De wortel dringt diep in den grond.
Denk er om, Poppe, dat u die ook meeneemt, en bij het
uitgraven de plan ten niet beschadigt. - Het geld? TI weet,
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ik kan nooit precies vooruit zeggen, wanneer u dat krijgt;
maar zoo gauw ik kan, zend ik het u."
,,,,Jawel, Frau Dietrich, dat weet ik ! "
Op zulke toehten aan Moeders zijde werd zij voorbereid,
en als 't ware gewapend, tot hetgeen Naar to doen stond
als Moeder Naar of en toe ailed n liet, en zij, naar het heette
onder toezicht van vreemden, welbezien voor zich zelve to
zorgen en to beslissen had. Zulke tij den konden bar genoeg
worden voor het arme schaap; b.v. in den zomer dat Moeder
pier in Holland ziek lag en er g een brieven van Naar
kwamen, en men begon to denken dat zij dood was. Zij
kwam terugg ; maar om spoedig weer heen to gaan ; want
nadat Fader zich geheel aan de zorg voor het g ezin onttrokken had, moest zij des to harder werken.
Charitas had een dienstje in het Voigtland. En daar
bracht Naar op een mooien dag een man nit Siebenlehn
zes Thaler, met de boodsehap van Moeder, dat zij zoo
spoedig mogelijk to Hamburg bij Naar moest komen. De
mensehen waar zij woonde, wilden haar eerst niet laten
trekken, wegens de gevaren van die verre refs, alleen.
Maar zij wist zich toch los to maken.
't Was werkelijk een reis vol wederwaardigheden voor
het nu dertienjarig meisje, per spoor, vierde klasse, via
Dresden en Berlijn naar Hamburg, alweer in 't hartje
van den winter, in de donkerste dagen. Maar zij sloeg er
zich dapper en voorzichtig doorheen.
Vermakelijk getuigend van hare geoefende opmerkingsgave, is de sterke indruk, dien zij aanstonds krijgt van het
onderscheid tusschen het voor Naar geheel nieuwe Hamburg,
en het oostelijke Duitschland waarin zij tot nog toe leefde.
Bij Naar aankomst moest zij, door de drukte peen, al
vragend, straat en huisnummer zoeken, waar Moeder Naar
besteld had.
„De stad lag in een dichten nevel ; alles zag er dof,
grauw en vreugdeloos nit. De sneeuw werd onder de stappen der voetgangers tot een zwarte soep. De straten, waar
ik doorging, waren meestal nauw en donke y. De hooge
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berookte huizen hadden hun gevelzijde naar de straat
gekeerd. Hoe zonderling kwamen rnj die gevels voor! Er
waren er hooge, spitse, stijve, maar ook kunstig gebogene.
bog en smal stondeii zij naast elkander; ondanks het
vóórrniddag-uur zag ik in vele kamers groen-schermige lampeli. 1k liep over korte bruggen en keek in stilstaand
geel, troebel, oeverloos water, dat de huizen tot aan het
lijf reikte. Logge booten gleden er doorheen; in 't midden stond een man, die ze met een ernstig gezicht, door
middel van een stok, vooruitschoof. Ook de boenders voor
het schoonmaken der stoepen waren aan lange stokken
bevestigd, zoodat men zich daartoe niet behoefde to bukken. Draagkorven zag ik in 't geheel niet; wel dikke
vrouwen, die twee manden met visch aan een juk over de
schouders droegen ...."
Spoedig na dien eersten indruk, zou Hamburg haar
nog heel wat aangrijpender nienwigheden dan luiwagens
en boomschuiten en dergelijke dingen vertoonen.
Want her zou voor haar een Leven beginners, in
scherpe tegenstelling met al wat daaraan was voorafgegaan.
Alvorens zich naar Australia in to schepen, nam Frau
Dietrich de noodige maatregelen, om to zorgen dat haar
werken zou ten goede komen aan Charitas' toekomst. Er
wend besloten dat zij tot onderwijzeres zou worden opgeleid. En zekere Frau Dr. M., die over haar en haar opleiding het oppertoezicht houden zou, begon met haar in
Naar eigen huis op to nemen, ,,om to zien wat er in het
kind zat" en daarnaar to handelen.
Dit was nu heel vriendelijk gemeend, maar schoot het
doe
doel voorbij. Want de overgang was to sterk. Mevrouw
M. was een rijke dame; haar huffs scheen een paleis toe
aan het meisje, dat nog zoo kort geleden zelve meid-alleen
geweest was bij Saksische boeren, en thans, midden tusschen
een stoet van bedienden, jonge-dames-manieren moest
aanleeren. Zij voelde zich veel to ongelukkig om zich
onbevangen to geven. Met niemand in deze omgeving
wend zij vertrouwelijk. Moeder was het zeegat nit; en met
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smart dacht zij terug aan Naar geboortestreek, waar zij,
tusschen velerlei ontberingen, en onder de ongunstigste omstandigheden, altij d Loch eenige hartelij kheid had ondervonden van gelij kgestemde zielen.
Een besluit om haar bij een eenvoudiger familie onder
dak to brengen, bleek eveneens een misgreep. In beter
vaarwater kwam Naar bestaan eerst Coen zij naar een kostschool werd gezonden to Eisenach, en voorts naar het
opleidings-instituut voor Kindergartneri.nnen to Wolfenbuttel 1).
Hier ontdooide en ontplooide zich Naar karakter en
gemoedsleven en kwamen al hare talenten tot hun recht.
Het waren jaren van gelukkige ontwikkeling.
Met een diploma al s Kindergartnerinn ging zij een
paar jaar naar Engeland.
Maar Frau Dr. M., die Naar altij d in het oog held,
moist Naar in Duitschland een anderen werkkring to bezorgen, aan een hospitaal bij Kiel. van daar uit verkeerde
zij in de professorenkringen der Kielsche universiteit. En
weldra was zij verloofd met een candidaat in de theologie.
Terwij 1 zij bezig was, zich tot haar aanstaand huwelij k
voor to bereiden, kwam nu, na een tienjarige afwezigheid,
Moeder Amalie in 't vaderland terug.
Charitas snelde naar Hamburg om haar to begroeten.
De eerste ontmoeting had plaats op het schip.
Was het voor beiden een teleurstelling? Aan briefwisseling tussehen moeder en dochter had het, ondanks den
verren afstand, niet ontbroken; zij hadden veel belangstelling
en hartelij kheid gewisseld, en meenden goed omtrent elkander
op de hoogte to zijn. En nochtans, na de eerste emotie
van het Weerzien, bleken zij in bedenkelij ke mate van elkaar
vervreemd to zij n.
Van Moed ers zij de kreeg Taschen's verloving daar de
1) De Dames Breymann, die dit instituut bestuurden, waren achternichten van Frobel. Henriette Breyman, Wier portret in dit boek is opgenomen, heeft later, aan de zijde van Naar echtgenoot, Rijksdagsafgevaardigde
arl Schrader to Berlijn, veel gedaan voor het Frobel-onderwijs in Duitschland.
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schuld yam Het was Moeder reeds na enkele dagen een
droefheid en een ergernis, dat het meisje liever aan Naar
uitzet iiaaide dan dat zij Australische planten help nitzoeken. ,,Was haar aanstaande man ook maar een natauronderzoeker !" klaagde de ijverige kruidenzoekster.
Doch de oorzaak lag dieper. Het was een tragisch felt,
dat Charitas' beschaafde opvoeding, waarvoor Frau Dietrich
zoo hard had gewei'kt, een niet to loochenen scheidsmuur
tusschen Naar tweeën had opgeworpen!
Charitas van hààr kant, werd er ook bedroefd onder,
deed zich allerlei verwijten.
Frau Dr. M. had den tact, op een wandeling met Naar,
de dingen bij den rechten naam to noemen.
,,Het is voor u beiden een moeielijk geval. 11w engagement werpt al uw Moeders luchtkasteelen overhoop. Zij
had zoo gedacht, flu voorgoed met u samen to wonen en
to werken. Gun Naar tijd en rust, om zich in die teleurstelling to schikken. Zij heeft een zware taak met glans
volbracht en geheel naar Naar eigen inzichten geleefd. Kan het
u verwonderen dat zij aan Naar planten hangt; dat zij weer
belang stelt in een groengevlekten kever dan in uw gefestonneerde ling erieenP Als zij ooit zin voor zulke dingen heeft
gehad, dan heeft zij zich over de ontbering heengeholpen
door ze to minachten. Ti daaren±egen hebben wij beschavirigsbehoeften bijgebracht (Dir haben wir Kultur anerzogen)
Hoe kunt gij verwachten, n u tien j aar in zoo tegenovergestelde richtingen to hebben voortbewog en, elkaar nu
aanstonds to verstaan P Mijn raad is: gij gaat weer gewoon
aan TIW werk en laat uw moeder doen wat zij verkiest. Zij
moet eerst maar vanzelf weer aan Europeesche toestanden
wennen. Maak ii er niet akelig over, als zij het verkwisting
noemt dat gij een hoed en mantel draagt! Tien j aar geleden
kostte de scheiding heel wat moeite en tranen; en nu is
het omgekeerd een heele toer, zich naar elkaar to voegen.
Gaandeweg zal dit wel lukken, en de wederkeerige liefde en
waardeering in evenwicht komen."
En zoo is het mettertijd in hoofdzaak gegaan. -
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Mij dunkt, het bovenstaande is voldoende om to toonen,
met welk een merkwaardig boek wij her weer to does
hebben : een authentiek verhaal, dat tegen heel wat romans
opweegt.
Ik wil pier alleen nog aan toevoegen, dat er een brief
in voorkomt van een Hollandsche dame, wier vader to
Rotterdam, in Amalie's hondekar-tij d, tot haar klanten behoorde, en die zij, na haar terugkeer uit Australia, to Haarlem
heeft bezocht.
En voorts : dat Charitas' huwelijksleven, als predikantsvrouw, een extra belangrij kheid ontleent aan de ligging van
Naar woonplaats, namelij k in Noordsleeswij k. De grootendeels Deensche bevolking was bezield met een sterken of keer
tegen het feit, dat in hunne gemeenten Duitsehe geestelijken
werden aangesteld. Het jonge echtpaar had daardoor in
den aanvang heel wat eigenaardige moeielij kheden to overwinnen. De in hare jeugd opgedane ondervindingen, beurtelings onder Moeders leiding en in Moeders afwezigheid,
kwamen Charitas daarbij goed to pas.

CHRISTENDOM EN KULTUUR
DOOR

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

IV.
Ous rest de 19e eeuw. Men kan den aanvang van dit
tijdperk stelleri in 1813 of 1815, evenals van de 18e bij
den vrede van Utrecht; de Revolutie vormt dan een afzonderlijke periode 1789-1815. In elk geval: de 19e eeuw
dnurt voort, al schrijven wij reeds 1913. Juist daarom is
deze periode voor ores 't meest aangelegen, tevens 't meest
verwarrend: wie heeft eeri juisten kijk op eigen tijd zonder
het perspectief dat alleen de afstand geeft? Ook zijn wij
ten aauzien van wat ons nog beweegt tot overdrijvirig geneigd. Dc 19e eeuw heeft veel met superlatieven orngegaan:
reeds Victor Hugo zong
Ce siècle, avant trente atis, avait tout dévoré (a

la Colonne).

gold niet slechts van vorstenhuizen. Op allerlei tonen
hooren wij nog vragen: wanneer heeft ooit to voren zoo
reusachtige taak de menschheid gewenkt, zoo diepe tegenstelling Naar beroerd, zoo schokkend gevoel Naar doortrild P
De afbrekeride revolutionaire geest is niet tot rust
gekomeii, in weerwil van steeds herhaalde pogingen om op
to bouwen. Telkens schijnen nieuwe perioden to beginnen:
in 1815, 1830, 1848, 1870 keeren stroom en wind. Toch
blijft het in de diepte voortwoelen en is de continuIteit
slechts in schijn verbrokeu. Politieke, sociale, geestelijke,
Dit flu
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artistieke bewegingen zijn dooreen gemengd en vormen
samen dat wonderlij k complex: den tij dgeest. Van de
gemoederen heeft zich een gevoel meester gemaakt alsof
de mensch nooit grooter is geweest dan in die eeuw van
buitengewone vorderingen in kennen en kunn en, waarin
de voorwaarden van ons bestaan veranderd zijn, de beschaving den levensduur verlengt en 't leven rijker, intenser
maakt. Inderdaad is de mensch nooit minder bevredigd
geweest dan op dit hoogtepunt zijner macht : hij klaagt
over de overmacht der wereld, hij is, wat hij niet wezen
wil : een „world-parasite". Hoeveel hij ook vermag : sterker
dan de daad is het noodlot. Hij wil zichzelf handhaven,
dock wergild en maatschappij zijn hem to machtig: het is de
eeuw van individualisme en van socialisme. Evenals deze
twee beurtelings, in verschillende landen en jaren, de overhand krijgen, zoo is het ook met de toenemende godsdienstloosheid en het sterk herleefd en machtig ontplooid christelij k geloof. Meer dan ooit zien wij Christendom en
kultuur elkander vlieden en zoeken.
De tegenstellingen hier aangeduid vinden wij reeds in
de eerste groote beweging die onze aandacht trekt : de
Romantiek. Haar diepste wortel ligt ver in de 18e eeuw,
in die verheerlij king van het gevoel, dien terugkeer tot het
natuurlijke, in ons vorig artikel beschreven. Toen nu de
onzinnige staatsleer van Rousseau in de Terreur had uitgeraasd, toen ook de nieuwbakken godsdiensten der Revolutie onder Noon waren opgeruimd, bleef van Rousseau
alleen het meeslepende van zijn gevoelsleven : hij werd de
vader der Romantiek, Welke de groote tegenstelling Revolutie en Restauratie niet to boven kwam, maar zich in
deze twee richtingen splitste.
Tegen conventie : zoo predikt de romantische dichter,
b.v. Victor Hug a in de inleiding van zijn drama Cromwell
(1827): een poetisch manifest, waaruit to gelijk een algemeene geestesrichting spreekt. Tot de Romantiek behooren
de geniale oproerlingen in kunst en leven beide : Byron
met zijn Cain, Manfred; G. Sand niet minder door Naar
avontuur to Venetie dan door Naar oudere werken Indiana,
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.Jacques, Lelia, eer zij als „bonne dame de Nohant" van een
eenvoud en gezondheid blijk gaf, welke niemand na haar
verleden kon verwachten. In de verachting van Nietzsche
voor de „Heerdenthiere", in zijn streven naar den „Uebermensch" proeven wij een oplevende neo-romantiek. Nog
heden is het niet anders dan 't romantische wijsje dat op
het tooneel ontrouwe echtgenooten, in 't levee sombere
bandieten neurien, wanneer zij pleiten voor ieders recht
om „vivre sa vie". Klacht en roem over het intense
levee dat de menschen verheft en verslijt, hooren wij in
de toners van groote dichters als V. Hugo, A. de Musset.
Het kan ons niet verbazen dat Franschen, meer dan
anderen van dit alles getuigen, de Romantiek zoo vaak
hard vallen, spreken van „le real romantique", voorbeelden
opsommen van die „hypertrophie de l'imagination et
celle de la sensibilite", ontsluieren tot welke praktijk
de schoone theorieen leiden. Klassiek is de teekening in
Flaubert Madame Bovary, niet alleen de roman eener
hysterica, maar tevens beeld dier levensrichting, door een
p arer geschiedschrij vers terecht beschreven als „1'horreur
„de la realite et le d^sir ardent d'y echapper". Zulk een
vonnis over den romantischen geest komt ook elders to
pas: 't is niet slechts namaak van 't Fransche model wat
wij lezen in Couperus' Eline Vere.
Tegelijk is de Romantiek de ziel van vele pogingen tot
Restauratie : Chateaubriand ; de Heilige A lliantie ; Joseph
de Maistre ; Friedrich Wilhelm IV met zijn hoftheologen
en hofjuristen; de Roomsche periode van het tweede
Keizerrij k. Hierbij nu komen wij in het hart van ons
onderwerp : Christendom en Kultuur. Want het was tot
het oude christendom en tot oude vormen van beschavin g
dat men zich wendde om na de groote sloping weer to
herstellen. Hier grenzen kracht en zwakheid zoozeer
nan elkaar, dat het schier ondoenlijk is ze to ziften. De
kracht om to erkennen, to beleven dat de eeuwige levenswaarden nog gelden voor het heden, door geen historische
woelingen to verstoren. De zwakheid om to hechten aan
vormen en instellingen, die men oproept uit den voortij d
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maar die geen Woord meer hebben voor tegenwoordge
behoeften.
Zeer verschillende wegen sloeg de romantische Restauratie in. Ik denk hierbij minder aan de kloof tusschen
Katholiek en Protestant, want deze was niet breed: over
't geheel bracht de Romantiek 't meest koorn op den
molen der oude kerk. H. Heine;
zelf een groot romanticus, maar van de overzij de, het oproerstype ; schoof
de geheele Romantische &hole in den Roomschen hoek.
Waar de Romantiek Protestantsch was, gelij k bij den zooeven genoemden Hohenzollern, geleek zij soms bedenkelij k
op Katholicisme.
Het verschil Waarop ik her doelde lig t elders. De herstellers der eerste ure, de terugkeerende „emigres", meenden
gemakkelij k met Wat kitlij m de gebroken stukken der
samenleving to kunnen bij een yoegen ; latere, diepere geesten
begrepen dat een nieuw gebouw moest Worden opgetrokken.
Ook de mate van ernst Waarmede men het werk ondernam.
li.ep zeer uiteen. Bij velen was het weer smack dan overtuiging, terecht heeft men Chateaubriand niet zoozeer een
echt geloovige als een hoveling van God genoemd. Eindelijk
ook in 't materiaal dat men gebruikte voor den bouw was
bonte verscheidenheid. Dit geldt zoowel van de kunst alp
van het leven. In Idylle en Dorpsvertelling duurde, en
duurt nog, de mode voor het natuurlij ke voort ; in de
wetenschap komen de populaire bronnen : volkslied, sprookj e,
het „volksthumliche" in zede en recht op den voorgrond ;
slit oefent grooten invloed ook op wetgeving en zeden.
In verband daarmede : terugkeer tot de Middeneeuwen,
smack voor de Renaissance-litteratuur, gelij k voor de
Oostersche : in Duitschland dweept men met Shakespere?
Cervantes, met Indische en Perzische poezie, kortom met
al wat niet klassiek is. Onder dit klassieke Waarmede
men breekt verstaat men vooral de heerschappij der periode
van Lodewijk XIV, die zich over geheel Europa had nitgestrekt.
Het hoofdkenmerk der Romantiek moet ik evenwel
nog noemen. Het is de „hypertrophie" van het Ik. Het
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alles overheerschende gewicht van eigen persoon, de ,,heroworship" waarbij alleen grootheid geldt zonder zedelijken
maatstaf, als uitwas het recht van den hartstocht: ziedaar
wat als een roode draad door de geheele IRomantiek heenloopt. Het is de eeuw van Napoleon en van Göthe. Bij
Göthe is de cultus van het genie, vooral als zelfvergoding,
sterk, het kweeken en ontwikkelen van eigen persoon was
hem steeds hoofdbelang in 't leven. Tot den jongen romantischen kring, hem al to ontstuimig en ongeregeld, Wilde
hij echter van zijii olympisehe hoogte niet afdalen. Daarbij
had de wijze van Weimar grooten zin voor maat en een
open oog voor de wereld: persoonlijke willekeur stond hem
tegen, ,,Sachlichkeit" hield hem in evenwicht. Merkwaardig
dat in Naar nadagen ook U. Sand deze deugd beoefende,
en gevoelde hoe noodig het was om „sortie de soi" ten
einde van geestelijke kwalen to genezen.
De richting van Göthe die met het vooropstellen van
het 1k de levende aanraking met de wereld verbindt
keert in de Romantiek op verscheidene manieren terug. Lang
niet altijd inogen wij van ,,le mal romantique" spreken.
Door en door gezond is eeii W. Scott, romantisch in kunstvormen ja, maar met een diep nationaal gevoel, een man
met ,,bourgeois"-deugden, die door het verleden zich heeft
laten bezielen en dit leveed gemaakt voor zijn yolk. In
tal van landen heeft hij in het dichterlijk verhaal en vooral
in den historischen roman talentvolle navolgers gehad:
ten onzent J. van Lennep, mevrouw Bosboom-Toussaint,
Schimmel.
De hoogste uitdrukking der Romantiek vinden wij in
Duitschland. Daar werkte de wij sgeer die het 1k op den
troon heeft gezet: Fichte, dien men zelfs van AtheIsme
heeft kunnen beschuldigen. Toch heeft juist deze man dat
1k zoo weinig abstract van het leven gescheiden dat hij
vol gloeiend nationale geestdrift de krachtigste wekstem
heeft doen hooren onder hen aan wie Duitschland zijn
wedergeboorte dankt. Zeker aan de Romantiek kieven vele
ziekten: de vaak minder dan half echte ,,Weltschmerz", de
fantastische droomen, de sociale utopieën. Zij, die leven

198

CHRISTENDOM EN KULTUUR.

zou brengen heeft weer veel onreeels gekweekt, abstracties,
conventie. Daartegenover staan mannen als Fichte en zijn
groote volgeling Carlyle, als nog anderen, die op verschillende wijzen voor het Ik een inhoud zochten en vonden.
Deze pogingen zijn het waarbij de romantische beweging
't meest in aanraking komt met christelijk geloof.
Niet slechts in het medeleven met de nationale verhefng, ook in hernieuwde kennis van, en gevoel voor
de natuur heeft deze periode nieuwe wegen gebaand. Op
Fichte volgt in de reeks der wij sgeeren Schelling, van wien
men veelal weet to vertellen dat hij in fantastische natuurbeschouwingen de hand reikt aan theosofen, van wien men
evenwel niet moet vergeten dat hij een groote geest is
geweest, \ een hoofdfiguur der romantische periode, ook in
zijn ouderdom nog door velen als een profeet, een soort van
mystagoog geeerd. In breeden omvang heeft zijn diepe
geest reeds in zijn jeugd, ook onder toejuiching van Gothe,
de hooge problemen gevat : organische opvatting der
wereld, samenhang van ons leven met de wereldziel, vitalisme,
de mysterien en nachtzij den der natuur. Geen wonder
dat de Roman tiek die mede dit alles naar voren bracht
evenals op de historische studien zoo ook op de natuurwetenschap bevruchtend werkte. Men was immers geheel
wars geworden van de nuchtere „Auf klarung", men wilde
niet meer het karig rantsoen voor den geest van het verstand
ontvangen, overmoedig ondernam men ontdekkingstochten.
in 't onbekende gebied, riep de fantazie daarbij to hulp,
onderging niet gelaten wat uit de buitenwereld werd toegevoerd, maar plaatste daartegenover de zelfheerlijke persoonlij kheid, die met diep gevoel of ook wel met sokratische
ironie zich wist to handhaven. Zoo werd niet alleen de
horizon verwijd maar het levensgevoel verhoogd en scheen
men het ideaal naderbij to komen van kennis die den geest
waarlijk voedt.
Niet slechts voor theologen is een der voornaamste
gestalten in de Romantiek: Schleiermacher. Hij is de eenige
theoloog van het Protestantisme, na de Hervormers, die
tegelijk groot kultuurmensch is geweest en op de kultuur
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diepen invloed heeft gehad. Meer nog dan de Hervormers
ging hij nit van de beschaving zijner dagen. Toch besloot hij niet den godsdienst binnen de grenzen van het
leven zijner eeuw, noch gelijk Kant binnen die der rede,
noch zooals de romantieken binnen die der hoogere geestesontwi.kkeling. Even ver van het Rationalisme als de geheele
kring waartoe hij behoorde, vond hij in het gevoel voor het
Universum het wezen van den godsdienst. Extreem, zelfs
met miskenning van hetgeen er goeds was bij de zonen der
18e eeuwsche „Auf klarung", wierp hij alle weten en doers
nit het gebied der religie, althans voor zoover het zich niet
op het geheel, het leven zelf, .meer op lets afzonderlijks
richtte ; en ook in den band met dit geheel waren weten
en doen slechts lagere functien. Helder zag hij in, ook
ondervond hij telkens, dat zij n romantische vrienden allerminst christelij k of zelfs religieus gezind waren, dit weet
hij echter aan de oppervlakkige verstandsontwikkeling, de
nuchtere berekening der platte lieden die woordvoerders
waren van den godsdienst. Het loutere streven naar kultuur,
dat hij met den romantischen kring gemeen had, moest
vanzelf tot religie Leiden, slechts de verkeerde vormen waarin
het christendom zich vertoont maakt beschaafde lieden er
of keerig van. Zoo getuigt Schleiermacher in ziin Reden caber
die Religion tot de Gebzldeten enter ihren Verachtern. Het is
een der klassieke geschriften van het Protestantisme. Half
begrepen, misverstaan en door het schoone maar moeilijke,
half lyrische half pbilosofische proza, en doordat de wergild
waarvoor ze besterd zijn zoo zeer verschilt van de onze,
spreken deze Reden nog heden krachtig. Hier is een model
van verdediging en weerlegging: zoo heel ver boven wat
theologische en kerkelijke polemiek en apologetiek pleegt
to zijn. Geen denkbeelden prent de schrij ver in of bestrij dt
hij, tot de menschen zelf richt hij zich om hen to winnen;
hij gevoelt en spreekt nit dat geen redeneeringen daarbij
baten; hij tracht de beletselen nit den weg to ruimen die
zijn lezers ver houden van de religie, vooral wil hij door
persoonlij ke getuigenis de oogen openers voor de heerlijkheid
van het levee dat hij blootlegt. Men heeft soms kinder-
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achtig vermaak ! getrac ht den Schleiermacher die pier
zijn religie uit, in tegenspraak to brengen met den theoloog
die de christliche Glaube ontvouwt of de chrzstlzche Sitte b-schrijft. Doch de schrij ver der Reclen heeft ook in die
geschriften, voor een anderen kring bestemd, de christelij ke
denkbeelden en levensvormen steeds beschreven als inhoud
van 't cbristelij k bewustzij n, vorm van 't christelij k levee.
Een dogma is voor hem de uitspraak van 't christelijk
gevoel, in individu en gemeenschap levend, door de kerk
gestempeld.
Ongeveer gelij kti j dig met de Reden, bij de intrede der
19e eeuw, gaf Schleiermacher zijn Monologem : twee g eschriften die in hun samenhang en tegenstelling den romanticus
teekenen. Monolo gem zijn de sterkst mogeli j ke uiting van
pe•soonlijk leven; de schrij ver schroomt niet de hoogten
en diepten van zijn eigen gemoed bloot to leggen ; het
zijn woordern van geloofsroenn die nooit aan overmoed doen
denken. De Reaen daarentegen beschrij ven den inhoud van
het leven als religieuze gebondenheid aan God, het Universum ; zij wekken let besef dat eerst in dit gevoel de persoon vast is en eeuwig leven heeft. Of inderdaad deze
romantische zin grondslag kon zijn der theologie, norm
ook voor Naar volgende ontwikkeling, valt to betwijfelen.
Dat evenwel zonder Schleiermacher de theologie der 19e
eeuw onvruchtbaar zou zijn gebleven is even zeker als dat
elke richting die aan hem voorbij, niet door hem peen,
gaat moest doodloopen. Immers dat het vrome bewustzijn,
het geloof uitgangspunt is voor onze godsdienstige beschouwing moet elk Protestant van Luther geleerd hebben.
Maar eerst Schleiermacher heeft getoond hoe dit beginsel
is voor de theologie. Alleen tegen den romantischen bijsmaak in zijn beschrijving kan men bezwaar hebbei. Maar
stellig onbillijk was het oordeel van een later groot theoloog (A. Ritschl), toch niet zijn evenknie, dat zijn beginsel
aesthetisch was, „Kunstsinn" voor het Universum.
Is Schleiermacher de christelij ke denker der Romantiek, Naar profeet is de, ook door hem hoog geprezen,
jong gestorven dichter Fr. von Hardenberg (Novalis). In

CH1ISTEND)fi EN KULTIJUR.

uOl

zeldzamen rijkdom klinken vooral in zijn poëzie de verschillende tonen der Romantiek. De trek naar de Middeneeuwen spreekt uit zijn roman Heinrich van Ofterdingen en
klinkt mede in de Mariavereering zijner kleinere gedichten.
Den mystieken natuurzin vinden wij, zelfs vermengd met
erotisehe tonen, in zijn Hymne op het ,,Geheimniss der
,,ILiebe", ,,des Abendmahls göttliehe Bedeuturig". Bijzonder
treffend, weerspiegelend het heimwee naar het ,,jenseits",
mede bezield door den rouw over het verlies der flog bijna
kinderlijke bruid, zijn de ilymnen an die Nachi; de dichter
Wendt zich van Iieht en leven of naar dood en nacht,
naar den hemel, de andere wereld, die ook die is van een
heilig verleden, want
in dieser Zeitlichkeit wird nie
Der heisse Durst gestillet.
Blijder tonen klinken: ,,es gibt so bange Zeiten",
nevelen omhulleri zijn ziel, alles spookt in en om hem, de
waanzin lokt onweerstaanbaar; maar: daar verrijst het
kruis als steun voor het hart en huip in alien nood. Dan
geeft hjj zijn innige Jezusliederen, waarin 's Heeren trouw
en iiefde, zijn opstanding en zijn levensmacht verheerlijkt
worden door den dieliter die ze gevoeld heeft, en er van
zingt, al stain ook de tranen nog in zijn oogen.
ileeft het nuehterder, ook het kerkelijke christendom
sedeit, to midden van, of tegenover de kultuur, nog wel
zoo innig en treffend woord gevonden als dat der Romantiek 7 Dc vraag is des to weer kiemmend omdat de christelijk romantisehe beweging steeds min of meer aristokratisch
is gebleven, haar invioed tot de fijner voelende geesten
met dieper inzieht beperkt bleef, haar afgeieide beekjes
van gevoelsvroomheid of zag verdrogen Of in den grooten
stroorn van kerkelijke orthodoxie vloeien.
Meer geIsoieerd, zonen van kleine natiën, maar niet
minder belangrijke figuren, na een halve eeuw met nog
aangroeienden invloed, zijn twee mannen die vragen van
christendom en kultuur op eigenaardige wijze tot ons
brengen: Vinet en Kierkegaard. De eerste heeft boven
den Deen voor dat hij als Fransch Zwitser in een wereldtaal
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spreekt. Beiden zijn extreme individualisten geweest, maar
daarmede houdt ook hun gelij ke pis op. De eerste is eenvoudig, de tweede gerafiineerd, zij staan tegenover elkaar
als de kritische litterator-historicus tegenover den kunstenaar, in geestel ij ken zin als de man van het geweten
tegenover het speelsche vernuft, de rijke fantazie, den
gloeienden b artstocht. Tot een school behooren geen van
beiden, maar Kierkegaard heeft veel meer met zijn geest
geleefd in de atmosfeer van Hegelsche wij sbegeerte waar
hij zich tegen kantte en van Romantiek met welke hij
tal van geestelijke gewoonten gemeen had, niet het minst
de ironie. Ms leidsman is Vin et verre to verkiezen ; maar
Kierkegaard weet het gemoed veel weer to schokken, in
beroering to brengen. Over christendom en kultuur hebben
zij geen abstracte vertoogen gehouden'; dock beider geheele
werkzaamheid bestaat in het ziften van 't kultuurleven
door het evangelie. Doch de kultuur deed zich aan het
Kopenhager stadskind geheel anders voor, den zonderling
die, al school hij weg achter pseudonymen, toch als een der
geestigste lieden van zijn land to boek stored, dan aan den
bescheiden man die in het kleine Lausanne stil zijn weg
ging ; Wiens woord doordrong en leiding gaf meer dan het
schitterde.
Vinet, voor alles christen, minder theoloog van professie
dan beoefenaar der Fransche litteratuur, heeft eerst later,
door omstandigheden gedrongen de practische vakken
der theologie gedoceerd. Uit het leven, de praktij k van
het christendom, kende hij de normen die hij nu ook in zijn
ziftende kritiek der figuren en richtigen als maatstaf aanlegde. Hij is in zijn studien over Fransche schrijvers de
grootmeester geworden der christelijke psychologie, dien
wij ook terug vinden in zijn stichtelijke bundels discours en
etudes evangeliques. Van hoe groote beteekenis joist zulk
een litterarische kritiek is blij kt wel nit de hulde hem door
een aantal der eerste Fransche critici gebracht. Het zegt
niet weinig wanneer Franschen, op taal en stij 1 zoo keurig
dat zij dadelij k den vreemdeling speuren ook in den Zwitser
of den Belg, en die daarenboven vrij wel het monopolie
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hebben van het doorvorschen hunner eigen litteratuur,
aan zulk een buitenstaander meesterschap toekennen. Welnu
dit hebben zij telkens voor Vinet gedaan, zoowel de sceptische Sainte-Beuve als de meesterachtige Brunetiere. Zij
hebben gevoeld dat over Pascal, Voltaire, Rousseau, made.
de Stael, Chateaubriand, zoovele anderen, deze Vaudois dingen
to zegg en had die zij niet zeiden. Een nationalist als
Lemaitre wil kregel den Protestant van het Fransche erf
verjagen, maar het gelukt hem niet het crediet van Vinet
to ondermijnen. Waar is meesterlijker kort overzicht to
vinden dan in die discours sur la literature framcaise, de
inleiding tot het 3e deel der Chrestomathie ? IDaar weet
Vinet scherpe karakteristieken to geven van werken en
personen, zelden geevenaard ; men denkt er bij aan die van
v. Ranke in zijn historiewerken of aan die van C. Hase in
zijn Kirchengeschichte. Hoe juist is b.v. dit uit de kensehets
van Rousseau's Nouvelle .Heloise : „monstre en litterature
„et surtout en morale, livre oil it fact voir le produit de
„la preoccupation le plus inouie, pour n'y pas reconnaitre
„celui de la perversite la plus raffinee, livre ou le bien et
„le vial sont meles ; identifies, de la inaniere la plus perfide
„ou aver la bonne foi la plus funeste ...." Dit oordeel is
niet nit rigorisme of preutschheid g eveld ; slechts weinige
regels vroeg er heeft de schrij ver een woord van lof, zij het
dal ook met een g ewichtig voorbehoud, voor Manon Lescaut.
De litteraire vrag en beperken niet den horizon van
onzen moralist. Over l'education, la famille et la societe heeft
hij een deel geschreven, waarin hij zoo diep doordringt tot
de kern der praktische problemen, als slechts die weinigen
vermogen Wier eig en diep geloofsleven hun klaar inzicht
geeft in anderer behoeften en in maatschappelijke toestanden.
Wie de ongeveer 100 bladzijden leest aldaar aan 't socialisme
gewijd, zal getroffen zijn door het nog heden actueele dezer
uiteenzettingen. Indien men over social morality het toch
gansch niet verwerpelijke boek van F. D. Maurice voor zich
heeft, zal men toch aan Vinet ver de voorkeur geven.
Veel moeilij ker to teekenen dan Vinet is Kierkegaard,
die ons onder het spel zijner gymnastische geestesoefeningen
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telkens ontsnapt, soms verveelt met uitgesponnen dialektiek,
die ons weleens leeg kan dunken, soms ons vermaakt met
de sprongen van zijn snaaksch vernuft, maar ons zeer dikwijls
diep ontroert, ja, verplettert onder den schrikwekkenden
ernst waarmede hij den schijn in ons leven ontdekt, ons
ontrukt wat wij reeds meenden to bezitten, onze ziekte tot
den dood, de wanhoop in ons leven doet gevoelen, ons zegt
hoe nietsbeduidend tegenover dat alles ons uiterlijk, kerkelijk,
braaf, ingebeeld christendom is. Niet alles is heilzaam in
zijn invloed; zijn geest, zijn roeping zijn niet eenvoudig;
ik kan mij voorstellen dat er vromen zijn die voor dezen
man der verschrikkingen huiveren. Toch zouden christendom
en kultuur veel missen zoo zijn donderende stem had gezwegen, zijn vlij mend woord niet ware vernomen. Hij is het die
ons door Ibsens Brand de lens „alles of niets" voorhoudt,
hij dringt ons vooral die groote levenskeus op, hij verscheurt
deschoonschaj nende omhulsels onzerleegheid of onzerschande,
en van al die omhulsels spaart hij het minst het offi.cieele,
het kerkelij k e d. i. het onpersoonlij ke christendom.
Vinet en Kierkegaard beiden zijn kultuurmenschen
van hoogen rang geweest, maar op verschillende wijze stellen zij het evangelie tegenover de beschaving. Vinet doet
telkens, beslist, fijn, diep, de tegenstelling uitkonien tusschen het christelijk leven en 't geen in de wereld geldt ;
hij is vooral moralist die in het geweten de openbaring
heeft gevonden der hoogere, goddelijke levenssfeer. Hij dringt
telkens tot bekeering, maar in minder schematischen vorm
dan de methodist. De vorming der christelijke persoonlij kheid door het geloof is het werk Gods bij uitnemendheid. Al hetgeen de persoonlijkheid schaadt, Naar aan de
gemeelschap opoffert, het socialisme, ook het socialistische
dat in een staatskerk schuilt, bestrij dt hij fel. Maar ook
her, evenals tegeRover het Methodisme, is het een gezond
pedagogisch inzicht dat hem weerhoudt „bekeerden " tot
een afzonderlij ken kring to isoleeren. Alleen wacht hij
zich voor het groote gevaar aan het christelijk leven uitwendigen maatstaf aan to leggen.
Hierin nu treft hij met Kierkegaard samen ; maar
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deze heeft veel grilliger het paradoxaal karakter der vroom
heid zeif beschreven. In zijn meest stichtelijk geschrift,
de oefeniny in het Christendom treedt onder drieërlei gezichts
punt de tegenstelling van christendom en wereld naar
voren: het zijn de vermoeiden en belasten die Jezus tot
zich roept; het evangelie is, moet blijven, een ergernis in
de wereld; Christus is boven de wereld verhoogd om van
nit den hemel ailed tot zicli to trekken. Wanneer hij in
zijn hoofdwerk Enter-Eller (entweder-oiler) de onverzoenlijke
tegenstelling tusschen het aesthetische en het ethische
inprent, is het alsof de geheele wereld met haar kultuur,
ook al het wereldsche in onszelf, tegenover het christendom
staat. In den hartstochtelijken tegenstand tegen de wereld,
de ,,wicked pleasure" haar ten toon to stellen, de felle
ironie waarniede hij haar geeselt, proeven wij dat Kierkegaard
minder los van haar was dan de nederige christen Vinet, die
steeds bewust bleef van eigen zwakheid en aarzeling. Toch
zijn beiden christen -profeten, naast Schleiermacher, spreken de
tot de kinderen onzer eeuw. Ver van sociale droomen e
plannen, de diepere behoeften van het persoonlijk levee verstaande, vrij van den PantheIstischen bijsmaak die God en
natuur vereenzelvigend de persoonlijkheid verzwakt en verliest, staan deze mannen voor het aangezicht van den levenden
God, en hun getuigenis van den Heiland grijpt ons aan o
ook ons to doen gevoelen de tack en de verantwoordelijkheid van den christen to midden onzer moderne kultuur.
Van 't christendom in onze eeuw sprekende mag ik
de IRoomsche ontwikkeling niet over 't hoofd zien. De
stroomingen in haar midden en haar houding ten aanzien
der kultuur zijn gedurende de 19e eeuw aan aflerlei wisseling onderhevig geweest. Wij spraken reeds van de
toenadering tnsschen de IRomantiek en 't Katholicisme,
een toenadering die echter weer bestond in een komen
dier school tot Rome dan in een invloed der kerk op de
wereldsche beschaving. In een tijd die aan vastheid en
gezag behoefte had scheen men zelfs voor de volstrekte
aanspraken van den pans een gewilhig oor to hebben.
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Gedurende de Julimonarchie spraken een aantal van groote
talenten in Frankrij k woorden die in wij de kringen ook
onder beschaafden weerklank vonden. Ms een nieuwen
kerkvader hoorde men de Lamennais getuigen tegen l'indz f'erence der wereldlingen en voor de kerk ij veren, totdat
zijn al to demokratische paroles d'un croyant hem de afkeuring dier kerk op den hals haalden. Naast hem Montalembert, die het glorierijk verleden der Westersche monniken schetste ; vooral Lacordaire die in de pij van den
Dominicaan op den kansel van Notre Dame to Parij s groote
scharen van beschaafden moist to boeien. Zulke mannen,
vast geworteld in het verleden der kerk, gevoelden to gelij k
den adem van den tij dg eest, deelden in den vrij heidsdrang
der nieuwe eeuw, hoopten door hun vlammend getuigenis
l'Avenir voor to bereiden. Van de Romantieken onderscheidde hen hun echt Fransche afkeer van individualisme;
zoo bleven zij trouwe zonen der kerk. Een jongere uit
hun kring, eigenlijk reeds tot het volgend geslacht to
rekenen, bisschop Dupanloup zette hun traditie voort, toen
hij, hoezeer gehoorzaam aan de Curie, den Syllabus van
Pius IX in ietwat milderen, weer liberalen geest zocht to
wenden. Hoewel Pius dit zelf min of weer beaamde zoo
blijft toch aan zijn ponti&caat de volstrekte bestrijding van
den geest der eeuw verbonden, ook het dogma der pauselijke
onfeilbaarheid waartegen alle tegenstand op 't Vatikaansch
concilie werd tot zwij gen gebracht. Veel minder groot
dan men had kunnen verwachten was het aanta.l dergenen
die zich daarna van de kerk afscheidden ; wel een bewij s
van de sterke macht waarmede Rome blijft binden.
Toch is in de 40 jaren die sedert dat concilie zijn
verloopen de kerk niet eenparig op dezen weg voortgegaan.
Al blijft de fictie van zulk een vasten gang gehandhaafd,
het is duidelijk dat Pius' opvolger Leo XIII, misschien
de eenige groote paus uit de nieuwe geschiedenis sedert
Sixtus V, zijn aandacht in hooge mate aan het leven der
eeuw heeft gewijd. Zijn Encycliek rerum novarum heeft hem
bij velen den eernaam bezorgd van „arbeiderspaus". Wel
is uit dit pauselijke stuk niet al to veel sociale wijsheid

CHRISTENDOM EN KULTUUR.

207

of nieuw inzicht op to diepen: het feit dat van den stoel
van Petrus een woord over de nooden des yolks gehoord,
met res novae gerekend werd, en niet eenvoudig om ze
to veroordeelen: dit feit was van groote beteekenis, veel
meer dan de, overig ens ook niet onvruchtbare, wenken
door cenpaus voor het vereenigingsleven gegeven.
Doch de koers van Leo XIII is niet blijvend geweest.
Zijn opvolger Pius X met zijn Spaanschen staatssecretaris
Merry del Val hebben het roer met kracht omgezet. Geen
concessies meer aan de nieuwere maatschappij, geen staatsmanswijsheid ook, waarin de Curie Loch beroemd was.
Tegenover de Fransche Republiek, overal en in alles tot
het uiterste intransigent. Te vergeefs houden mannen
als Brunetière was, graaf de Mun is, trouwe zonen der
kerk en warme vaderlanders meteen, eerbiedige vertoogen.
Zelfs vruchtbare sociale werkzaarnheden als die van le
Sillon moeten onder streng hiërarchische leiding komen.
Aangevuurd door Italiaansche kardinalen en vooral door
Duitsche JezuIeten meent de vrome boerenzoon nit het
Venetiaansche land, die zeif vreemd aan elke andere dan
streng kerkelijke kultuur zelfs nauwelijks Fransch kept,
elke vrijere, nationale beweging to kunnen fnuiken. Of de
kerk daarbij niet al to hoog spel speelt en in haar eigen
vleesch snijdt zal nog moeten blijken.
Het oordeel hierover hangt nauw samen met den blik
dien men heeft op de modernistische beweging binnen de
Roomsche kerk. Op dit laatste leg ik nadruk: de modernisten
neigen allerminst, gelijk men vaak oppervlakkig meent, tot
het Protestantisme. Kardinaal Newman, de vriend van den
vorigen paus, heeft wel zich met hart en ziel aan de kerk
overgegeven, toch ligt in zijn werk development of christian
doctrine de erkenning eener ontwikkeling, waarvan de strakke
leer die men flu handhaaft niet wil weten. Zijn volgeling
Tyrrell, die volstrekt niet de kerk wilde verlaten, geiijk op
verschulleiide wijzen Hyaciiithe Loyson en A. Loisy deden,
is eerst uit de JezuIeten-orde gebannen, daarna door Rome
uitgestooten, ofschoon hij niet anders bedoelde dan de
traditie van kerkelijke vroomheid voort to zetten, maar
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daarbij al den ernst besefte van een tij dsgewricht waarin
hij christianity at the cross-roads zag. Daarvan wil Rome
echter niets weten. Had reeds Leo XIII Thomas als den
leeraar der kerk aangeprezen, de laatste E+ ncyklieken van
Pius X verwerpen geloofszekerheid als subjectief, individualistisch en willen geheel het gebouw der kerk laten rusten
op twee zuilen : rede en gezag. Of zij nog eens weer levende
aanraking zal vinden met de moderne kultuur? Dit zal
mede afhangen van de keus in 't volgend conclave, dat toch
geen jaren kan uitblij ven. Voor een meer verwij derde toekomst is sommiger oog gevestig d op de mogelij kheid dat
de kerk eens los zou kunnen geraken van den overweg enden
invloed van Italiaansche en Spaansche prelaten. Een Engelsche of Amerikaansche pans: ziedaar een toekomstbeeld
dat wij ons in vaste omtrekken moeilijk voor den geest
kunrnen halen. Het is evenwel duidelijk dat de kerk nog
andere banden zou moeten slaken dan. die van de overheersching van Romaansche naties. De aan elke persoonlijke
zelfstan digheid vij andige heerschappij der Jezuleten is wel
de ergste hinderpaal voor vruchtbare ontmoeting tusschen
christendom en kultuur op Roomsch gebied.
Eerst na 1848 komt met kracht een geest op als
„moderne kultuur" bestempeld. A.an een strenge definitie
onttrekt hij zich, gelij k trouwens met elken tij dgeest het
geval is; hij is daartoe to samengesteld en ook to wisselend : het geslacht van 1880 gevoelt anders dan dat van
1848, en wie den polsslag van het le ven tracht op to nemen
spreekt nu eens van een sneller jagen dan van een matter
kloppen. Wij zullen dus trachten enkele zijden to beschrijven, vooral die, Welke met ons onderwerp in verband staan.
Spreken wij van de moderne wereld, wij vergeten niet
dat de machten van Revolutie en Restauratie, de geest
der Jacobijnen en die der Romantieken blijven nawerken.
Maar wat de tweede helft der 19e eeuw vooral kenmerkt
is het overwicht der wetenschap op het leven, en in nauw
verband daarmede de Iiberale strooming. Vrij held, politiek
en maatschappelij k, verbreiding van wetenschappelij ke
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ontwikkeling: ziedaar de dnbbee leas van hot liberalisme.
.het geloof aan de Rede is niet minder sterk, ook niet
minder naIef dan in de 18e eeuw; met dit belangrijk
onderscheid dat toen de ,,Aufklärung" vooral in oppervlakkig dwepen met absiracties bestond, terwiji in de laatste 60 jaren ware wetensehap inderdaad reuzenschreden
heeft gedaan. Daardoor is ons wereidbeeld sterk gewijzigd,
het loven vervormd: handel en verkeer, weelde en genot,
kennis en daardoor macht zjn meer dan vertienvoudigd.
Dc menschelijke geest door dit alles overweldigd heeft
echter zijn evenwicht vaak verloren; ook doordat men
zich voorstelde irn aan do wetensehap to knnnen vragen
wat vroeger het christelijk geloof gaf. De beschaving zeif
zon dan het gemoed kunnon bevredigen en voor hetgeen
aan die vervulliBg nog ontbreekt Wendt men zich niet tot
het nude evangelie, maar zoekt surrogaten die voor een
goed dccl in oude of niouwe vormeii van mystiek hestaan.
Teekenend voor do stemming zijn sommige boeken
in dieii tijd ontstaan of naar voren gebracht. Toen schreef
Renan zijn l'Avenir do la science, orn 25 jaar later ontnuchterd zijn ,,vieux pourâna" ineer dan half to verloochenen:
do wetensehap had toleurgestold. Lecky History of rationalism beschreef hoe op allerlei terreinon do verlichting
het kerkgeloof had verdrongen, de storende motieven nit
een andere wereld die hot leven vervalscheii uitgezuiverd.
Geliefd wares toen do reeds eon 25 j aar nude geschriften
van Macaulay, zijn Essays over Milton, Baco, zijn geschiedenis van Engeland. A. Pierson heeft in zijn ileidolberger
poriode dozen lieveling zjner jeugd min of meer bespot
wegons naief optimistisch liberalisme.
Doze glimlach is heden vrj algemeen. Wie gelooft
flog aan do algenoegzaamheid der redo P Hoevelen werpen
hot hooggeprezen ideaal der vrijheid bij het oiid-roest! Ja,
hot liberalisme heeft telourgestold. Tronwons ontwikkeling
en stemming loopen sodort 1848 in do vorschillende landen
zoer niteen. In Engeland is do „Victorian-age " eon lange
bloeitijd van beschaviiig geweost, ook veel minder eonzijdig
dan elders van hot christendom afgekeerd. Tn Duitschland
U. E. XIII 5
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heeft de sterke reactie na 1848 en in Frankrijk het katholieke
Keizerrij k toestanden geschapen waarin het liberalisme dat
deze bewegingen bestreed zich daarmede to gelijk tegen
het christendom keerde, dat met reactie en conservatisme
een nauw verband had gesloten.
Ons het naast, tevens in menig opzich t typisch, is
de liberale periode in Nederland geweest, die nog sterk
nawerkt. Het liberalisme ten onzent stond, en staat, ten
aanzien van het christendom slechts bij uitzondering vij andig,
veelal neutraal, koel. Het vond zijn bodem meest in de
ontwikkelde burgerij, die zich bescheiden als het „denkend
deel der natie" aankondigde en op de achterlij ke, domperige rechtzinnigen geen acht sloeg. Vooral door de openbare
school heeft dit liberalisme op onze samenleving invloed
gehad ; er is een geslacht opgeg roeid van kerk en
evangelie vervreemd, veelal onverschillig, soms vijandig tegen
't christendom, bovenal diep onkundig ervan. Daartegenover nu hebben een aanta,l mannen van hoogen g eestelijken rang: Groen van Prinsterer, da Costa, Wo de
Clercq, vele theologen ook en predikanten, het evangelie
gepredikt met kracht en nadruk. Heden vallen de gebreken van dit godsdienstig Revell sterk in 't oog, Loch
heeft ook het tegenwoordig geslacht, reeds het tweede na
die voorgangers, er nog veel aan to danken. Maar het is
noch een nationals noch een populaire beweging geweest, en het heeft de m.uren rondom de kring etj es
die het bijeenbracht to hoog opgetrokken. In het
„liberalismus" zagen die mannen schier alleen ongeloof,
wettige idealen of vragen vermochten zij niet to ontdekken,
zij opperden bezwaren tegen den gcest der eeuw, maakten den
somberen zonderling Bilderdij k tot hun afgod, en, naar een
ondeugend woord van C. Hase „eiferten g egen Constitutionen,
Kuhpocken and Remonstranten". Zeker zij gaven aan
Nederland niet weinig, vooral levende evangelieprediking
als die van Beets' Stichtelij ke uren, maar de aanraking met
den tij dgeest m.isten zij. Diep gevoelde dit mijn vader, toen
hij op de evangelische alliantie to Amsterdam ( 1866) sprak
over le principe de la societe moderne et le principe chretien.
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Deze twee, zoo meende hij terecht, hadden elkander nog
niet ontrnoet. Hij sprak toen met het oog op het Protetaintisme in 't algemeen, maar vooral hier to laude was het
waar. Men koppelde 't evangelie aan reactie: Groen wees
aldoor op Guizot, op Stahl, hij bestreed, waar hij ze ontmoette de Tocqueville, Vinet.
Zoo hield men de levenwekkende invloeden buiten.
Er is nog steeds geen levende, diepe betrekkFng tusschen
de kultuur die aan onze IE[oogescholeri, na 1880 in de kunst,
ook in nverheid,
ij
handel verkeer bloeit, en het christen
dom. Van doordringen is geen sprake; zij ontmoeten elkaar
nauwelijks. Zeker tal van beschaafden zij n niet ongodsdienstig, veelal volgen zij de moderne richting in de kerk,
die zich met moeite begint to ontworstelen aan Naar al to
groote afhankelijkheid van de wetenschap. Zij lijdt er
order dat zij tientallen van jaren theologie was eer zij
trachtte ccii eigen type van vroomheid to vinden, en dat
zij to zelfgenoegzaam en to spoedig gereed was, en is, in
de meening dit laatste gevonden to hebben. De inmiddels
nit haar schuilhoek to voorschijn gekomen, machtige, ja
vrijwel in kerk en staat heerschende rechterzijde heeft
daaientegen zeer drastische, meer goedkoope proce'dés om
onze samenleving to kerstenen. In de wetenschap wordt
het eenigszins gevaarlijke weerlegd, en voor een schare van
onknndigen ,,de waarheid" schitterend gehandhaafd. Voor
allerlei takken van werkzaamheid wordt het woord ,,christelijk" gezet, en de leiding toevertrouwd aan ,,christenen",
d.i. partijgenooten, die men nu beloont voor het onrecht
hnn vaderen aangedaan.
flat dit booze tij den zij n voor bet waarlijk innerlijk
levee is even duidelijk als dat van een vruchtbare aanraking tusschen christendom en kultuur daarbij weinig
sprake is. In den partijstrijd wedijveren ,,rechts" en ,,links"
vrijwel in onverschilligheid er voor. Vele ,,liberalen"
wenden zich of van het christendom, waarvan zij eigerilijk
alleen de narnaak kennen. ,,Christenen" zonnen zich in 't
besef dat in het evangelic de kracht ligt voor alle ver
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houdingen, het antw oord voor alle vragen van wereld en
leven, maar . , , , toonen er ongeveer niets van.
Intusschen : het evangelie laat zich niet wegcij feren ;
het is een kracht, ook in onze eeuw. De wereld, beurtelings zalig in en moede van haar kultuur, blijft er zich
mee bemoeien. Zij verklaart het christendom dood. Zij
blijft er op smalen. Maar : zij lokt het ook als bondgenoot
bij wat zij onderneemt. Zij zoekt er rust en troost bij.
Hoezeer het evangelie een kracht blijft zien wij ook
wanneer wij letten op de uitbreiding van 't leven in verschillenden zin. De kultuurarbeid onzer eeuw heeft den
gezichtskring ongehoord verwij d, de grenzen in tij d en
ruimte uitgezet gelij k nooit to voren. Wij kennen nu ook
het godsdienstig leven der menschheid van 't verleden en
van 't heden. Dit brengt veel meer met zich dan dat onze
theologie godsdienstwetenschap is geworden. Dit is waarlijk
niet een aan de wetenschap prij s geven van levenswaarden
en goederen. Maar het beteekent wel dat wij het zwaartepunt ook van onze eigen religie verplaatsen van 't uitwendi.ge in het inwendige. Dit nu is winst, geen verlies, wij
schuiven de goedige oppervlakkigheid ter zijde van hen die
de godsdiensthistorie gebruikten om de minder dan half
gekende en in 't geheel niet begrepen godsdienstige verschijnselen to „waardeeren" : brave lieden, reeds van de
enkele teugj es van den wij n hunner nieuwe kennis dronken.
Wij zijn der godsdiensthistorie dankbaar omdat zij ons in
tal van christelijke instellingen, denkbeelden een half- of
heel heidenschen oorsprong heeft doen zien en daardoor ons
gedrongen de blijvende kern van onze religie to zoeken in
den persoon van Jezus, met Wien niet slechts de vele
schakels van historische continulteit ons verbinden, maar
die ook nu en hier persoonlijk ous aangrijpt en vernieuwt.
De nieuwe landen, volken die in de laatste halve eeuw
gelijk nooit to voren zijn gaan meespreken in de geschiedenis : Amerika (Noord en Zuid), Afrika, China, Japan: zij
brengen nieuwe voordeelen, nieuwe gevaren, nieuwe problemen, voor handel, nij verheid, verkeer. Zij bren gen ook
den christen een nieuwe taak. Deze tack heeft in onze eeuw
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sterk gewenkt, is ook ten deele vervuld. Wij denken aan
Noord-Ameiika dat dorst to breken met Bien siavenhandel,
waarop in Nederland nog de ,,vrome vaderen" Gods zegen
afsmeekten. Wij denken aan de beschamende houdirig van
Japan, dat tot Europa met de daad zegt: wij willen nw
kultuur, 11W christendom willen wij niet, aithans slechts
een klein deel onzer wil het. Maar wij denken vooral aan
het werk der zen ding, dat een wereldtaak is geworden,
waartoe de roepstem levenskrachtig, vooral tot de jongeling schap aan de lJriiversiteiten ook bij ons komt.
Bij de nieuwe vrageri staan ons vooral die voor den geest,
welke in verband staan met het socialisme, wel de sterkst
opkomende vloed onzer eeuw. Wij kunnen hier alleen enkele
opmerkingen maken over de b&trekking tusschen socialisme
ij latende de waarlijk niet eenvou
en christendom, ter zde
dige vraag of deze richting kultuurwaarde heeft dan wel
zich tegen elke kultuur keert, een vraag die ik niet zon
durven to beslissen. Zeker is dat het koppe]en van de
sociale beweging aan het Marxisme, waarin velen nog de
kracht er van zien, ook zeer zwakke zijden heeft. Door
zijn zuiver materialistischen grondsiag steit het Marxisme
zich vijandig tegenover het christendom, ja, sticht een
soort van anti-godsdienst, als elke religie geloof en volstrekte toewijdirig eischend. 1k weet wel dat vele socialisten
niet slechts op het strenge Marxisme afdingen, maar ook
een idealistischeri, niet materiëelen grondsiag aan de beweging pogen to geven. Daardoor willen zij tegemoet komen
aan het groot gevaar dat elke richting loopt die zich tegen
grondkrachten der menschelijke natuur verzet. Het materiëele alleeri voidoet den mensch niet, men kan er niet dciii
grondslag der samenleving van maken. De prediking van
afgunst en haat vindt steilig weerkiank bij de lagere zijden
der menschelijke natnur, het betere zal er steeds in verzet
tegen komen. Zoo zijn en de materialistische basis en de
klassenstrijd zwakke punters in de socialistische prediking.
Maar deze om to zetten in ideaiistischen en zedeiijken Loon
is ook aan het edele streven van wie het poogden nog niet
gelukt.
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Zeker ligt pier een der voornaamste redenen van de
vele teleurstellingen die het socialisme sedert 1848 heeft
ondervonden. Wij kunnen in die nederlagen nog niet de
voorboden zien van naderenden triomf. Indien ooit voorspellingen gewaagd zijn dan zijn het die aangaande den
nitslag van het conflict tusschen de „kapitalistische" maatschappij en de toekomstdroomen der socialisten, wier triomf,
indien hij ooit kwam, zeker geen gelukstaat zou vestigen
maar een nieuwe barbaarschheid zou inluiden. Intusschen
zijn de zuilen van het Marxistisch stelsel hopeloos gevallen :
noch de „verelendungstheorie" noch de „meerwaardeleer"
houden stand tegen de sociale feiten die men net kan
wegcijferen. Nietteinin dienen deze theorieen nog steeds als
opruiende leuzen om de menigte to pakken. Daarbij komt
dat ook in bevolkingen onder Welke het socialisnle diep
schij nt doorgedrongen, nationale zin zich blij vend als levenskrachtig betoont : zoo gaat in Duitschland, in Italie de
natuur (nationaal gevoel) boven de leer (sociale theorie).
Hiermede bedoel ik allerminst de sociale beweging to
kleineeren. Maar, nog eens, ik waag mij niet aan voorspellingen. De hood onder de aangroeiende bevolking kan zoo
hoog stijgen, de moed om gezag en orde to handhaven bij
verslapte regeeringen zoo sterk wegzinken dat geweldige
omkeeringen als vanzelf ontstaan.
Er is stellig tusschen den materieelen zin dien 't socialisme kweekt en het christelij k geloof een sterke tegenstelling. Toch zoeken wij niet to vergeefs naar punters van
positieve aanraking. Is de Duitsche arbeidersbevolking bijna
geheel van kerk en christendom vervreemd, zien ook Fransche socialisten in 't Christendom vrijwel alleen een reactionaire macht : in Engeland is het anders. Het zijn christenen
geweest die in de Chartistenbeweging sterk voor de eischen
der arbeiders hebben gepleit : wie heeft Kingsley Alton Locke
niet gelezen ? Het is een zegen dien Engeland aan zijn
Nonconformisten dankt dat niet zelden radicale aanvoerders
(John Bright) beslist christen zijn, dat ook in diepere lagers
der arbeiders het methodistische evangelie blijft doordringen.
Nog heden komen niet weinige der socialistische leiders,
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als Keir Hardy en andere M. P.'s, Wier getuigeiissen in
eei bundeltje Labour and religion bijeengebract zijn, ondubbeizinnig uit voor hun geloof in Jezus Christus.
Ook bij christenen komt, niet gemaakt of voorgewend,
sociaal gevoel veelvuldiger voor. Gelukkig dat niet alleen
van Hoomsche zijde in dezen eeii roeping der kerk wordt
erkend, maar dat ook onder geloovige Protetantsche voorgangers een levendig christelijk-sociaal b sef ontwaakt.
Ook ten onzent is menig predikant er van doordrongen
hoeveel belangrijker de toestanden zijn van het werkelijke
leven in zijn gemeente dan het handhaven van kerkelijke
,,beginsels". Hoeveel nader dit hen brengt tot menschen
en toestanden blijkt wel wanneer wij letten op den arbeid
van christen-sociale mannen als F. Naumann in Duitschland, Dr. Slotemaker de Bruine ten onzent.
Wanneer zulke stemmen luide opkomen tegen de oude
KaIns-vraag: ben ik mijns broeders hoeder? die nog maar
al to reel herhaald wordt, dan spreken zij tot het geweten.
Laat ons I Joh. IV toch niet vergeten en onze liefde
tot God, vrucht van de zijne tot ons, niet scheiden van
de werkzame, reddende liefde jegens den iiaaste. Maar laat
ons voor die persoonlijke liefde, die ook weT maatregelen
van algemeenen aard eischt, toch nooit de ,,sociale questie"
in de plaats schuiven. Wij mogen nimmer voorbijzien dat
het leven, het hell persoonlijk zijn, en dat in ,,sociale"
bemoeiIng altijd het gevaar schuilt het fijnere onder het
grovere to begraven, to vergeten dat God tot den persoon
spreekt, met hem rekent, hem het eeuwige leven schenkt,
en dat alle collectieve, sociale vormen betrekkelijk en vergankehjk zijn. Alleen persoonlijkheid is de sfeer van vrijheid en van leven. Zien wij de geheele wereld in haar
vollen omvang door ijzeren wetten gebonden, dan is God
er buiten. Welnu alleen de nmensch, de geloovige kept
God en wordt het eeuwige Leven deelachtig.
Het is moeilijk de slotsom op to maken, moeilijk ook
het punt aan to wij zen waarop de ontwikkeling zich bevindt. Yragen klinken allerwege, en vele dier vragen zijn
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klachten. In een veelbesproken redevoering heeft voor
enkele jaren Prof. Heijmans het gevoel geuit dat wij vervreemd zijn aan onszelf, aan elkander, aan den grond der
dingen. Wat hij daartegenover, ernstig en zonder grootspraak, aanprijst is de weg der psychologie. Wetensehap
dus wederom. Zal zij genezing brengen?
Dit voor de zijde der kuitnur, Wier woordvoerders vaak
fljner en dieper gevoelen dan ,,christenen". Toch ook in
geloovige kringen wekt het oude woord van de wereld
winnen en schade lij den aan de ziel, onrust. Wij bevelen
steeds het oude middel aan; waarom heipt het niet P Het
geloof van Paulus en van Luther heeft toch worideren gedaan. Wat heipt het zoo het onze krachteloos blijft P
Zek€r wij kunnen veel. Weerleggen kunnen wij. Wij
kunnen aan allerlei, gelijk Brunetière zelfs aan het Positivisme, een wending geven waardoor het leidt sur les ehemins
de la eroyanee. Wat baat het indien het alleen hen overtuigt die reeds dadelijk alles wel willen gelooven P
Wij kunnen roernen dat menige waan van grootheid
is verdwenen. Wat heipt het indien wij moedeloos zijn P
Wij kunnen ons verheugen dat de rustige rust voorbij
is, de doffe onverschilligheid en onaandoenlijkheid voor
geestelijke dingen van een 60 jaren geleden. Nu is er
althans opgewekte belangstelling, beweging op geestelijk
gebied. Roemen wij daar nog in als wij ondervinden dat
al die rumoerigheid ons gemoed verwart en niets blijvends
in oris werkt P
En toch, in weerwil van dit alles: het oude evangelic
is er flog. Ons laatste woord zij Been klacht. Wij hebben
op tal van gedaantewisselingen des christendoms in den
loop der eeuwen den blik gevestigd. Het letten daarop
stoort veler rust, wekt in hen een gevoel van verlies. Wat
zullen wij zeggen P Terugkeeren tot een verviogen tijdperk,
gestorven vormen weer levend trachten to waken P Het
zou ons niet baten. Dan maar gelaten ons vergenoegen
met de restjes die de kultuur van het Christendom heeft
overgelaten, in de hoop dat die het nog wel wat zullen
uithouden P Zulk een schijn van geloof ware erger dan
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ongeloof. Jezus Christhs leeft nog met de voiheid zijner
gaven en krachten: gaven voor het toekomende levee en
voor dit aardsche werk, krachten om to lijden maar ook
om to strij den en to overwinnen. Hij brengt den christen
boven en buiten de kuhuur, maar wijst hem ook in de
toestanden dezer wereld een taak. Bij het vervullen daar
van moet blij ken dat hij die het hoogere leven kent dit
aardsche bestaan 't best verstaat en behandelt. Mits dit
hoogere .even edit zij.

DE ZIEKIEWET IN DE TWEEDE KAMER
DOOR

Jhr. Mr. H. SMISSAERT.

Minister Talma heeft
men zou haast zeggen : aan
een zekere traditie getrouw kort voor de openbare beraadslaging der Tweede Kamer over het ontwerp-Ziektewet
belangrijke wijzigingen in zijn wetsvoordracht aangebracht.
Bijna traditioneel mag zulk een, toch wel bedenkelijke,
handeling heeten daar hetzelfde immers ook reeds bij de
[nvaliditeitswet geschiedde 1). En waarom is zulk een handeling bedenkelij k ? Omdat zij, na de reeds breedvoerig e
gedachtenwisseling tusschen Regeering en Parlement, die
aan de openbare behandeling is voorafgegaan, kort vo6r
de publieke bespreking nieuwe elementen_ in de regeling
inbrengt, nieuwe gezichtspunten, die bij de voorbereiding
binnenskamers niet to voorzien waren en waarover nu
rauwelij ks moet worden geoordeeld. Waarbij zich dan nog
dit eigenaardige voordoet, dat deze wijzigingen veelal zijn
concessies van de zij de der Regeering, veranderingen, waarop
wel bij de voorbereiding was aangedrongen dock waartegen
de Regeering verschillende bezwaren had ingebracht, en
die zij thans
laat ons zeggen : om der lieve vrede wille
aanbrengt zonder daarbij nit to leggen waarom zij over de
vroeger door haar daartegen aangevoerde bedenkingen zich
thans meent to kunnen heenzetten.
1) Zie „Eoonomische Kroniek", Onze Eeuw, April 1913; blz. 130.
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Zoo zijn dan door Minister Talma op 20 Maart Ll.
eenige belangrijke wijzigingen in het ontwerp-Ziektewet
gemaakt, terwiji op 2 April d.a.v. de Tweede Kamer de
beraadslagingen over dat cntwerp opende 1). Men is, meen
ik, wel niet ver van de waarheid of wanneer men het verinoeden uitspreekt, dat deze ter elfder ure voorgestelde
veran deringen bedoeld waren als tegemoetkomingen, die
aan het reeds zoo lang in de lucht zwevend ontwerp een
,,vlotte landing" moesten verzekeren.
Tnderdaad had dit ontwerp zich reeds geruimen tijd
bewogen in de sferen der hooge politiek en het werd flu
tijd vóór do zomersche buien van Juni regelrecht koers to
zetten naar den veiligen ,,hangar" op de overzijde van het
Biniiienhof... Ingediend weed het ontwerp 18 Juli 1910;
hot heeft dus meer dan twee jaar en acht maanden geduurd
voordat men aan de artikelsgewijze behandeling toe was!
Sedert die indiening is ineer dan eens over de strekking
en do beteekenis van het ontwerp en over den loop van
zaken in Onze Eeuw geschreven; ik moge dus nu volstaan
met aan de belangrijkste feiten nit de geschiedenis to
herinneren.
Een half jaar iia de indiening der Ziektewet deelde do
Minister in eene voorloopige nota aan de Tweede Kamer
merle, welke wijzigingeri de ontworpen regeling zou meebrengen ten aanzien der )ngevallenverzekering; in hoofdzaak kwarn dit hierop veer dat alle ongevallen, als oorzaken
van ziekte en van daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid, onttrokken zouden worden aan de bemoeiing der
IRj ks verzekeringsbank en zou den worden overgebracht naar
de „Baden van Arbeid", Welke immers volgens de ontworpen
wet de aangewezen organen voor uitkeering van ziekengeld
1) O p

31 \1aart ziju nog iiadere wijzigingen aaugebrac}ii in twaalf

artikelen, waarvaii verreweg de meeste (8 van de 42!) op 20 Maart reeds
ge wij zig(I w aren. Die iiade re wijzigingen brachten gees materieele veran de.
ringen in het ontwerp, loch belielsden louter juridisehe verbeteringen, door
den Minister van Justitie aan de hand gedaan. Tocli is bet wel teekenend
dat men de wijzigingen van 20 Maart 01) 31 Maart weer wijzigt, verlieugd
k dit net cog vcur 2 April ,,hiuiten" is
dat
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zouden zijn. Men weet dat dit voornemen des Ministers
sterk verzet in versehillende kringen wekte.
Het afdeelingsonderzock van de Radenwet en van de
Ziektewet had gelijktijdig plaats (Februari 11911); beide
wetten waren immers aaneengekoppeld : de eerste was een
organieke regeling, welke een „organisatie van den arbeid"
in het leven zou roepen : Raden van Arbeid, Welke belast
zouden worden met de uitvoering van versebillende sociale
verzekeringswetten, de bevoegdheid tot het makers van
verordeningen zouden bezitten en nog door andere dan de
verzekeringswetten met allerlei functies belast konden
worden 1). De Ziektewet droeg dan, gelij k reeds gezegd werd,
de uitkeering van ziekengeld aan die Raden van Arbeid
op en liet de geneeskundige behandeling over aan ziekenfondsen, welke als particuliere lichamen onder zekere voorwaarden door de overheid zouden worden erkend.
De (Jommissie van Voorbereiding, Welke voor deze beide
wetten was ingesteld, achtte het raadzaam het oordeel der
Kamer to vernemen over drie „vraagpunten " , welke eind
Juni 1911 besproken en beantwoord zijn. In de eerste plaats
wend de vraag gesteld of het wenschelijk was de wettelijke
ziekteverzekering to beperken tot uitkeering van ziekengeld
met uitsluiting van de zorg voor geneeskundige hulp ? Ja,
oordeelde de meerderheid. Ten tweede : is het wenschelij k
de ziekteverzekering uitsluitend to doen plants hebben bij
van overheidswege in to stellen organen? Neen, antwoordde
de Kamer, dock vooraf had de Minister reeds gezegd dat
hij daar dan „wel jets op vinden" zou 2 ). En de derde vraag
was of het wenschelij k geacht wend Raden van Arbeid in
to stellen, belast met de tack mede to werk'en tot de uitvoering der wetten betreffende den arbeid ? Maar aan die
vraag had de Minister alle scherpte, eigenlijk alle beteekenis
ontnomen door intrekking van art. 49 der Radenwet,
1) Boven deze Uaden van Arbeid zouden staan de „Verzekeringeraden",
Welke ongeveer ale Gedeputeerde Staten op de Gemeeuteraden, toezicht op
de Arbeidsraden uitoefenen zouden,
2) Zie Onze Eeuw, Augustus 1191, Econ. Kroniek, Talma ' s trouvaille ;
blz. 282 v. V.
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waaiiii van zoodamge nitvoering sprake was. Dit vraagpunt
verviel daarom.
De Minister had dus van de Kanner den zeer duidelijken
wenk gekregen dat zij meeging met de wettelijke voorziening alleen in ziekengeld-uitkeering (dus: overlating
van geneeskundige huip aan bijzondere organisaties), dock
dat z die ziekengeld-uitkeering niet door (ziekenkassen
van) Raden van Arbeid uitsluitend, maar ook door bijzondere kassen wou zien uitgevoerd. De IRegeering bracht dan
ook verschillende veranderingen in de ontworpen regeling
aan: het ,,trouvaille", dat door den Minister bij de behandeliug van het tweede vraagpunt slechts zeer vaag was
aangeduid, bleek daii nu to bestaan in een uiterst beperkte,
streng geclausuleerde, sehoorvoetende toelating van bijzondere kassen. Men was dus feitelijk nog niet veel verder.
Yolgde: opnieuw behandeling der gewijzigde wetten in do
Commissie van Voorbereiding, opnieuw overleg - eerst
schriftelijk, Coen mondeling - tusschen haar en den
Minister; opnieuw wijzigingen der ontworpen regeling...
Eindelijk: opstelling van het versiag der Commissie van
Voorbereiding, hetwelk 1 Mei 1912 werd openbaar gemaakt.
Na de December-nota over het verband tusschen onge
vallen- en ziekteverzekering en na de vraagpunten-debatten
was dit versiag voor de buiten de Kamer staanden het
eerste stuk, waaruit de koers to bepalen viel. Dat die
koers door velen in den lande werd afgekeurd, bleek
daarbj duidelijk, al was er nauwelijks eenige tijd om van
de vele en Iijvige sthkken kennis to nemen en zich een
oordeel daarover to vormen. Het versiag der Commissie
toch bevatte de uitvoerige gedachtenwisselingen tusschen
Naar en de IRegeering naar aanleiding van de in de Kamerafdeelingen gemaakte opnierkingen; het ging vergezeld
van gewrjzigde ontwerpen IRaden- en Ziektewet en van
meer dan 200 amendementen... Tevens was daaraan toegevoegd de merkwaardige nota, waarin met den Heer van
Idsinga de Heer de Savornin Lohman zoo kloek en principieel tegen heel de grondgedachte van Talma's verzekeririgs-wetgeving stelling nam...
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Maar men wilde dan nu haast makers. Op 1 Mei was
dit alles gepubliceerd ; op 21 Mei begonnen de openbare
beraadslagingingen over de Radenwet. Treden wij niet in
de then geleverde beschouwingen terug, dock vermelden
wij pro memorie alleen dat deze wet op 5 Juli 1912 door
de Tweede gamer werd aangenomen.
Men had dan daarmee nu het getimmerte of het dak
of het fundament
al deze en andere beelden zijn des tij ds gebruikt en thans moest dan worden voortgebouwd.
Maar voor de Ziektewet bleef in den zomer van 1912 geen
tijd over. Het najaar was voor de Invaliditeitswet vastgelegd. En het tarief? Het tarief i tot nader order opgeborgen en men heeft er de voorkeur aan gegeven de Ziektewet of to doers. Zoo zal men dan, voordat de Juni-stembus
geopend wordt, op de trits van Raden-, Invaliditeits- en
Ziektewet kunnen wijzen. De bescherming van onze noodlij dende vaderlandsche nij verheid, die immers zienderoogen
gebukt gaat onder de moordende mededinging van buitenlandsche, krachtig door wet en overheid gesteunde industrieen, moet dan nog maar even wachten ! .. .
Tot voorbereiding van de op 2 April aangevangen
openbare beraadslaging over de Ziektewet heeft Minister
Talma op 20 Maart dus verschillende belangrijke wijzigingen in zij n ontwerp aangebracht. Wij moeten daarom, ten
vervolb e op onze vroegere mededeelingen en beschouwingen, nagaan waarop de jongste wij zigingen ' neer kwamen
en hoe dan, bij de opening der April-debatten, de ontworpen regeling in hoofdzaak luidde.
In 't kort gezegd was voornamelijk dit veranderd : aan
de Raden van Arbeid is de hun oorspronkelij k toegekende
wetgevende bevoegdheid (gelegen in het maken van verordeningen) ontnomen; vervallen is de terzijdestelling (voor
den duur der eerste drie maanden) van de ongevallenverzekering door de ziekteverzekering ; aan de aanvankelij k
zoo schoorvoetend toegelaten en met slechts zeer beperkte
bevoegdheden toegeruste bijzondere ziekenkassen wordt meer
ruimte gelaten en haar daardoor een betere leans gegeven;
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in de eischen gesteld voor toelating van ziekenfondsen is
eenige verbetering aangebracht.
Waarop kwam dan - zoo vragen wij flu - de wettelijke
regeling veer, waarover de Tweede Kamer op 2 April is
begonnen to beraadslagen?
Ook her slechts beknopt de hoofdlijnen aangeverid,
kunnen wij den inhoud aldus samenvatten: De wet stelt
het beginsel van den verzekeringsplicht; zij bepaalt Welke
arbeiders tegen ziekte verzekerd zijn, d.w.z. aanspraak hebben
op een geldelijke uitkeering bij arbeidsongeschiktheid wegens
ziekte. Zoodanige aanspraak heeft de verzekerde niet, wanneer de ziekte het gevoig is van een ongeval en hij tegen
ongevallen verzekerd is hetzij krachtens de (of: eene) ongevallenwet, hetzij krachtens eenige buiten de wet om geregelde
doch aan zekere wettelijke eischen voldoende ongevallenverzekeririg. [flier wordt dus uitgesproken de scheiding
van beide verzekeringen, het niet-ingrijpen van Ziekte- in
Ongevallenwet en bier wordt tevens, onder zekere voorwaarden, de vrijwillige ongevallenverzekering in land- en
tuinbouw as gelij kwaardig e der wettelijke voor de nijverheid erkend].
Voor de ziekengeld-uitkeering kept de wet drie organen: de ziekenkas van den Raad van Arbeid 1); de ,,plaatselijke has", zijnde een fihiale van den Raad van Arbeid
voor een zeker deel van diens gebied; de ,,erkende bijzondere kas", zijnde eene adiiiinisratie, Welke eigendom moet
zijn van eene rechtspersoonlijkheid bezittende instelling.
Dc verzekerde woidt ingeschreven bij de ziekenkas van
den Raad van Arbeid (ook al ontvangt hij zijn ziekengeld
van een bjzondere has). Voor het bedrag van het ziekengeld stelt de wet normen: 70%, wachttijd 3 dagen, duur
1) Pro Juernorie: liet Rijk wordt verdeeld in gebieden, voor elk
waarvan cell Rand van Arbeid wordt ingesteld; die Raad bestaat uit een
ambtelijk voorritter, 1net een gelijk aantal gekozen werkgevers- en arbeidersleden; bet betuur van den Rand is sainengesteld uit den voorzitter,

een

werkgever- en COn arbeider-lid. Do Raad kan commissies of commissarissen
aan wij zen, die bet bestuar of den voorzitter in eenig onderdeel van hun
taak ken nen bijstaan of vervangen.
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6 maanden, met bepaling van grenzen, waarbinnen het
bedrag kan worden verhoog d of verlaag d, de wachttij d of
dour kan worden verlengd of verkort. De premies voor de
ziekengeld-uitkeering worden door de Kroon voor het gebied van elken Raad van Arbeid vastgesteld, als regel voor
alle verzekerden binnen een Raads-ressort op gelijken voet,
behoudens verhooging wegens grooter ziektegevaar. Van
de premie is de helft verschuldigd door den werkgever, de
helft door den verzekerde ; zij wordt aan den Raad van
Arbeid ten voile betaald door den werkgever, die de helft
op het loon des arbeiders kan korten.
Voor de administratie der ziekenkas van den Raad
van Arbeid zorgt een rekenplichtig ambtenaar. De Raad
kan alle bij hem ingeschreven verzekerden binnen zeker
deel van zijn ressort (voorzoover die verzekerden niet van
een bijzondere kas ziekengeld ontvangen) opdragen aan een
door den Raad in to stellen plaatselijke kas, Welke van
zijnentwege wordt beheerd door eene commissie of een
commissaris.
Welke is nu in dit stelsel de plaats van de particuliere
organisatie ? Zij kan worden „erkend" als een „bij zondere
kas". Voor die erkenning is in de eerste plaats, gelij k wij
reeds opmerkten, noodig dat zij eigendom is van eene
rechtspersoonlijkheid bezittende instelling, welke zekerheid
stelt voor de nakoming van Naar verplichtingen. Voorts
moet een (bij bestuursmaatregel to bepalen) aantal ingeschrevenen bij den Raad van Arbeid den wensch uitspreken
ziekengeld door bemiddeling der bij zondere kas to ontvangen .
Eindelijk moet overwegende invloed in het beheer der kas
aan deze verzekerden worden gegeven : de statuten worden
uitsluitend door hen vastgesteld en gewij zigd en zij kiezen
tenminste de meerderheid van het bestuur. Is aan deze
eischen voldaan, dan wordt die kas erkend en wel door
den Raad van Arbeid; die erkenning wordt gevraagd niet
door (het bestuur van) de kas, dock door Naar „eigenaar";
ook is deze bevoegd intrekking der erkenning dus :
feitelij ke ophef ng der kas als wettelij k toeg elaten instituut
to vragen. En het is alweer niet (het bestuur van) de kas,
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loch haar ,,eigenaar", die aansprakelijk is voor de ziekengeld-uitkeering vanwege de kas.
De bij een bijzondere kas ingeschrevene ontvangt dus
zijn ziekengeld van deze en niet van (de ziekenkas van)
den Raad van Arbeid. Maar de bijzondere kas mt niet zeif
de premies; dat doet ook voor de bij haar ingeschrevenen
de Raad van Arbeid en deze draagt die premies aan de
bijzondere kas of under aftrek van inningskosten en van
zekere bedragen Welke de Raad van Arbeid voor algemeen-.
hygienische doeleinden behoeft.
Meidt zich nu een bij een bijzondere kas ingeschrevene
ziek, dan beoordeelt haar bestuur of den man ziekengeld
toekomt. Weigert zij toekenning, dan kan de aanvrager
zich tot den Raad van Arbeid wenderi. Wijst ook deze het
verzoek af, dan staat den verzekerde nog beroep op den
Raad van Beroep (voor de ongevallenverzekering) open.
Beslist echter de iRaad van Arbeid dat de uitkeering ten
onrechte was geweigerd, dan geeft die Raad den man
ziekengeld en verhaalt dit op den eigenaar der bijzondere
kas. Maar beslist dan op appèl Bier kas de rechter dat de
Raad van Arbeid onjuist heeft gehandeld, dan komt de
inmiddels verleende uitkeering ten laste van het IRijk.
Moet de bijzondere kas zich bij toekenning van ziekengeld louden aan het bedrag (wachttijd en duur), daarvoor
door den Raad van Arbeid vastgesteld? Het ontwerp bepaalde niet het tegendeel, doch in de toelichting der wijziging
werd gezegd dat de bijzondere kas de uitkeering aan hare
leden snag regelen, mits zij niet minder geeft dan de Raad
van Arbeid aan zijn eigen verzekerden. De Heer Snoeck
Henkemans heeft bij amendement voorgesteld dit dan ook
nitdrukkelijk in de wet neer to schrijven.
Is de bijzondere kas gebonden aan de voor den Raad
van Arbeid bepaalde premies? Neen, zij kan aan den Raad
van Arbeid vragen (en deze voldoet dan aan dit verzoek)
voor haar hoogere of lagere premies to innen dan deze
voor zijn eigen verzekerden invordert. Hierbij is bepaald
dat zulk een afwijking van de officieele premies voor den
werkgever geen verschil maakt; deze brengt bij verhooging
0. E. Xlii 5
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of verlaging evenveel op als hij doen zou wanneer zijn
werklieden bij den Raad van Arbeid waren verzekerd.
Tot zoover de ziekengeld-uitkeering en de daarvoor
bestaande organen. Met de geneeskundige hulp last de wet
zich, gelij k wij reeds opmerkten, slechts op dezen voet in,
dat zij eischen stelt voor de toelating van ziekenfondsen.
Maar wat is dan het gevolg, wanneer iemand geneeskundige
hulp ontvangt van een niet-toegelaten ziekenfonds ? De wet
zegt tot hem: gij krij gt geen ziekengeld, wanneer gij niet
bij een toegelaten fonds zijt ingeschreven of aantoont dat
gij (op an dere wij ze) geneeskundige pulp kunt verkrij gen
en gij moet wel weten dat wij niet als geneeskundige hulp
erkennen die, Welke u wordt gewaarborgd door een niettoegelaten fonds.
Wat nu de toelatings-eischen betreft, wij behoeven
daarbij niet lang meer stil to staan ; hierin is, gelij k wij
boven aansf ipten, eenige verbetering aangebracht, die echter
het karakter van heel het stel dezer dwingende voorschriften
niet verandert.
Ziedaar dus, in hoofdlij nen, het beeld der wettelij ke
regeling, g elij k deze na de Maart-wij zigingen in April door
de Tweede Kamer is behandeld.
Ons oordeel over die wij zigingen en over deze reg eling?
Van de wij zigingen mag zeker zonder vrees voor tegenspraak worden getuigd dat zij het ontwerp tot jets anders
gemaakt hebben dan het daarvobr was. De Raden van Arbeid,
eerst opgezet als een nieuw geschapen „organisatie van den
arbeid", verschijnen pier in de veel simpeler gestalte van
colleges, die niet veel meer to doen hebben dan het beheeren
r
van een openbare ziekenkas voor een zeker gebied ; wat zij
meer dan di.t to verrichten krij gen, ligt buiten hun eigenlij ke
sfeer van werkzaamheid, past niet in het kader. Het recht
van verordeningen to waken is hun ontzegd. Wel wees de
Minister bij de beraadslagingen (2 April) er op dat de
Baden (volgens art. 132b) voordrachten indienen omtrent
allerlei door de Kroon to nemen besluiten en men kan,
gelijk de Minister deed, dit .met een mooi en wijdsch woord
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„absoluut initiatief" noemen, dock zelf erkende de Minister
ook dat al deze aan de Raden toegekende „bevoegdheden"
gelden „het makers van voorschriften van aanvullenden
acrd, zoodat ook indien een Raad van A rbeid werkeloos
mocht blijven, de ziekteverzekering Loch zou kunnen worden
nitgevoerd" 1). Volgt dan niet hieruit dat dit „absoluut
initiatief" practisch van geen groot belang is? Als de Raad
van Arbeid het ongebrui.kt laat, levert dit voor de uitvoering
der wet geen bezwaar op! In het wezen der zaak zij n
deze Raden niets of nauwelijks iets anders weer dan ziekenkas-besturen.
Zullen zij ais zoodanig voldoen ? Wij blijven bij de
reeds vroeger door ons uitgesproken meening : het is ons
nog altij d onmogelij k ons op to werken tot het optimisme
dat deze colleges voor deze taak geschikt acht. Naar wij
voorzien zal de Raad het dagelij ksch werk (en joist daarop
komt het bij de praktijk der ziekteverzekering geheel en
al aan!) overlaten aan zijn „bestuur", d.i. aan den door de
Kroon benoemden, den bezoldigden, ambtelijken voorzitter
met zij n twee bij zitters : het werkgever- en het arbeider-lid.
Ook voorzien wij nog steeds dat die werkgever en die
arbeider allerlei andere beroeps- en bedrijfsplichten zullen
doen voorgaan boven de „ehrenamtliche" vervulling van
hun bijzitters-tack, die, nauwgezet opgevat, zeer veel toewij ding, zeer veel arbeid en zeer veel tij d zal vorderen ;
dat zij dus het beheer der openbare kas voor een zeer
groot deel eenvoudig zullen overlaten aan den ambtelijken
voorzitter, die imm ers daarvoor is aangesteld en daarvoor
wordt betaald. M.a.w.: de openbare ziekenkas is in ooze oogen
voor een geheel overwegend deel in handers van een ambtenaar. Alle fraaie woorden, die de Minister heeft gesproken
of geschreven ten betooge dat de „belanghebbenden" door
de keuze hunner vertegenwoordigers in den Raad en in
des Raads bestuur invloed op heel de gestie der kas zullen
uitoefenen, beschouwen wij nog steeds als een theoretische
bespiegeling, waar straks de praktij k met beide voeten
1) ilandelingen Tweede Kamer 1912'13; blz, 2711.
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overheen loopt. Beheerd door een ambtenaar, zal deze kas
staan buiten die aanraking met de verzekerden, die juist
bij ziekteverzekering zoo broodnoodig is.
Er komt in de Ziektewet ook nog zelfs telkenmale
lets voor over de Verzekeringsraden, maar Mr. Tydeman
heeft op den eersten dag der algemeene beraadslaging
reeds glashelder in een onwederlegbare en dan ook nietweerlegde redevoering aangetoond dat deze „Gedeputeerde
Staten" van den arbeid uitnemend in het stelsel van dezo
Ziektewet kunnen worden gemist 1).
Wat de bij zondere kassen betreft, zij schij n en een goede
leans to krijgen. Een goede leans is reeds voor Naar gelegen in het vooruitzicht dat de ambtelij ke kas van den
Raad van Arbeid zeer waarschijnlijk door gemis aan controle, door to weinig voeling met de praktij k, op kostbare
en omslachtige wij ze zal werken en dus aan de bij zondere
kas het niet al to moeilij k zal maken haar verzekerden
meer voordeelen voor hetzelfde of even groote voordeelen
voor minder geld to bieden. Maar dit daargelaten, schijnt
ook overigens, voorzoover vooraf over het effect eener wet
to oordeelen valt, de levensvatbaarheid der bij zondere kassen
wel verzekerd.
De constructie dat niet zij zelven rechtspersoonlij kheid
bezittende instellingen behoeven to wezen dock van een zoodanige instelling „eigendom" moeten zijn, schijnt mij
nit juridisch oogpunt wonderlijk, dock behoeft m. i. in de
praktij k geen wezenl ij k bezwaar op to leveren. Voorts
moet men hopen dat de bestuursmaatregel, welke het vereischt aantal ingeschrevenen bij een bij zondere kas zal
bepalen, met beleid en kennis van zaken zal worden vastgesteld en ook de noodige vrij heid van beweging zal toestaan; men meene toch vooral niet dat alleen groote kassen
goed kunnen werken !
De bijzondere kas zal dan voor een zeer groot deel
naar het inzicht van Naar eigen bestuur kunnen handelen
en ingericht worden. Wel int zij niet zelve de premies,
1) Handelingen t. a. p.; blz. 2703 v. v.
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doch dit punt is van weinig belang, evenals verrnoedelijk
de quaestie van den aftrek voor inningskosten. Wanneer
de werkgevers, wier arbeiders bij een bijzondere kas zijn
verzekerd, de premie-deelen der arbeiders, gelijk reeds to
doers gebruikelijk is, b de wekelijksche loonsbetaling
daarop inhouden en zij zenden dit bedrag, met bun eigen
premie-deel verineei'derd, aan den IRaad van Arbeid, Welke
op zijn beurt de som (minus de beide kortingen) aan de
bijzondere kas afdraagt, dan is dit een noodeloos lange
weg, dock dan zou het al to dwaas zijn wanneer de,
als trechter fungeerende, Arbeidsraad meer dan een zeer
gering percentage wegens ,,kosten van inning der premiën"
afhield.
Ret to parer beschikking gesteld geld beheert de
bijzondere kas gelijk haar dat goeddunkt. Over de vraag
of in eenig voorkoinend geval ziekengeld moet worden
uitgekeerd, beslist haar bestuur, aithans primair; bij weigering en beroep: de IRaad van Arbeid, waarboven dan flog
eventueel de Beroepsraad kan worden iiigeroepen. Mij
schijnt dit rijkelijk omslachtig; kon men met de beslissing
van het bestuur der bijzondere kas niet volstaan P Men
oordeele: de verzekerde heeft gevraagd bij de bijzondere
kas to worden ing eschreven ; alleen de ingeschrevenen hebben de statuten vastgesteld en kunnen die wijzigen; ten
minste de meerderheid van het bestuur is door hen gekozen; de ingeschrevene kan volgens de wet vragen weer
nit het verband der bijzondere kas to worden losgemaakt.
Wanneer in die mate de kas is zijn kas, waarin hij met zijn
mede-arbeiders ongeveer alles to zeggen heeft, waartoe hij
vrijwillig is bijgetreden en waaruit hij elk oogenblik kan
uittreden; is het dan to veel gevergd wanneer hij zich ter
zake van ziekengeld-uitkeering onderwerpt aan het inzicht
van een bestuur, weiks meerderheid hij heeft helpers kiezen P
Maar inisschien zal er, aithans in de goed-geleide ziekenkassen, welker leden begrij pen dat dit ten slotte geldelijk
voor de heift hun eigen organisatie is, zooveel tuclit zijn
dat men zich bij de bestuurs-beslissingen neerlegt.
Hun eigen organisatie
Dat is het mooie van de wij-
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ziging, die premie-verhooging of -verlaging voor de bij zondere kas mogelij k maakt, dat her een prikkel voor zuinig
beheer en goede werking wordt gesehapen. Slaagt de kas
-- bestuur en leden er in door goed beheer, doelmatige
controle, bestrij ding van simulatie enz. eenzelfde ziekengeld
als de Raad van Arbeid dock voor minder kosten dan deze
to verstrekken, zij zal vermindering van premie vragen, een
besparing, die Naar verzekerden uitsluitend dezen tot
geldelij k voordeel is; of wel zij kan met behoud van de
of cieele premie een milder vorm van uitkeering vaststellen.
Zoo bezien, schijnt er wel een leans voor de bijzondere
kas Weggelegd, althans opent zich bier een zeker niet vooraf
reeds onbevredigend perspectief.
Wat overigens het stelsel der Wettelijke regeling betreft, blij ven genoeg bedenkingen over. Wij wezen reeds
op de vele en bindende bepalingen, die voor toelating van
ziekenfondsen worden gesteld. De wetgever bemoeit zich
met de geneeskundige hulp alleen in dier voege, dat hij de
instellingen, die deze verstrekken, slechts onder velerlei
strenge voorwaarden toelaat. Verband tusschen de uitkeering van ziekengeld aan en de geneeskundige behaD doling
van een en denzelfden verzekerde is er niet, dan alleen in
de reeds aangehaalde bepaling dat de zieke, om zijn geld
to ontvangen, aantoonen moot bij een toegelaten fonds
ingeschreven to zijn of geneeskundige pulp to kunnen krijgen
(anders dan door zijn lidmaatschap van eon niet toegelaten
fonds). De ziekengeld-uitkeering en de geneeskundige
behandeling staan in de wet los van elkaar als twee gescheiden zaken, terwij 1 zij in de praktij k der ziekteverzekering noodwendig verknocht zijn en in elkander grijpen.
T3et is niet mogelijk eene instelling to scheppen, die
tegelij kertij d zou zorgen voor ziekengeld als eon volgens
de wet erkende bij zon dere kas en tevens als eon overeenkomstig de wet toegelaten ziekenfonds geneeskundige
behandeling zou verstrekken: verschillende bepalingen
verzetten zich tegen eon dergelij ke samenvoeging der twee
toch bij eenbehoorende onderdeelen der verzekering in een
enkele organisatie. En zoo is er meer ... .
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Trouwens, heel deze wettelijke regeling is niet dan onder
voorrecht van boedelbeschrij ving to aanvaarden. Al wilde
men dan niet vrij willige verzekering, van overheidswege
bevorderd doordat de wet zekere normen stelt aan goed ingerichte kassen of fondsen en doordat het Rij k aan die fondsen
of kassen geldelijken steun verleent naar het schitterend
voorbeeld van Denemarken, waar percentsgewijze een even
groot deel der bevolking vrijwillig tegen ziekte verzekerd
is als in Duitschland krachtens wettelijken dwang al
wilde men dan verplichte verzekering; dan nog zou daarbij
mogelijk en gewenscht ziju geweest de uitoefening dier
verzekering over to laten bij voorkeur aan particuliere
organisaties, welke aan zekere wettelij ke eischen voldoen,
waarnaast dan als aanvulling voorzoover noodig eenvoudig
ingerichte g emeentelij ke kassen to stellen waren voor hen,
die niet bij de bij zondere zich verzekeren wilden of konden,
een stelsel g elij k voor oogezi stond en aan Kuyper en aan
veegens, al faalden beide Ministers in de uitwerking.
Doch hierop to wij zen heeft thans Been zin ; het was
nu eenmaal de wet-Talma, die in de Tweede Kamer aan
de orde was.
En wat heeft dan nu de Tweede Kamer met die wet
gedaan ?
De Tweede Kamer heeft met groote vlugheid, in Lien vergaderingen (van 2 tot 17 April) de geheele wetsvoordracht
afgedaan ; zij heeft verschillende amendementen, voorzoover
die niet ingetrokken waxen of werden, in behandeling genomen,
vele daarvan verworpen, zeer enkele aangenomen. Over het
geheel was het een vlakke, kleurlooze beraadslaging, die in
het Parlement weinig en daarbuiten zoo goed als Been belangstelling wekte. De debatten over deze groote sociale wet
liepen nog slechts over quaesties van meer of minder, over
bijzonderheden der regeling, niet of bijna niet meer over
de beginselen. Men moist immers vooraf, dat gedachtenwisseling over de beginselen en het stelsel thans geen uitzicht
meer bood op wezenlij ke wij ziging van wat hier nu geboden
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wend als een soort van compromis tusschen den Minister
en zijn politieke vrienden. A.lgemeene beraadslagingen werden
niet sneer gevoerd, daar zij reeds gehouden waxen toen men
over de hoofdlijnen van Raden- en Ziektewet sprak. Formeel
was deze beweegreden om thans over het stelsel to zwijgen
volkomen juist; men had over het plan van het ontwerpZiektewet reeds het zij ne gezegd. In feite stond de zaak
natuurlij k geheel anders ; over dit ontwerp, dat zoo belangrij k
verschilde van het destij ds besproken e, waren nog geen
algemeene gezichtspunten ontwikkeld. Het was dan ook to
voorzien en het was onvermij delij k dat men althans over
den acrd en de beteekenis der wijzigingen een en ander
in het midden zou brengen.
Dit doende, verklaarde Mr. Tydeman die wij zigingen
van zoo ingrijpenden acrd, dat men wel kan zeggen dat
het wetsontwerp in zijn uitwerking geheel en al van
karakter is veranderd" 1). „Men denkt" zoo vervolgde
deze spreker — „hierbij aan zeker ouderwetsch speelgoed
voor kinderen en groote menschen, de kaleidoscoop, waarin,
als men er aan tikt, eensklaps een geheel ander figuur
to voorschijn treedt. De Minister heeft even aan het ontwerp getikt en wij zien het daarop in een geheel ander
licht verschij nen en wel in een zeer scherp geteeken de
figuur. De Minister heeft door een tik een geheele omwenteling in het ontwerp gebracht door op vier zeer voorname, de allervoornaamste punten wijzigingen voor to
stellen. Ik zal hiervan alleen dit zeggen, dat die wijze
van behandeling van de zij de der Regeering mij zees vreemd
voorkomt. Waarvoor dient de behandeling met de Com.missie van Voorbereiding, nog wel onderbroken door een
behandeling van de vraagpunten, waarbi j nu twee jaren
geleden een 1 angdurig debat heeft plants gehad, als men
den Minister ziet toegeven op zulke voorname punters op
het allerlaatste moment, terwijl men toch mocht meenen,
dat daarover de Minister van den aan vang of zijn opinie
had gevestigd." — En verder ; „Ik moet erkennen dat de
1) Handelingen tap., blz. 2703.
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Minister op de meeste punten tegemoet gekomen is op
een wijze en in een richting die mij wel bevredigt. 1k
beklaag mij over die wijzigingen niet. Integendeel, ik wil
hulde brengen aan die leden van de rechterzij de, die het
zoover hebben weten to brengen dat zij den Minister tot
toegeven hebben gekregen. Wij zonden dat niet gedaan
hebben gekregen. De linkerzijde is daartoe niet bij machte,
maar wel de rechterzij de, en ik wil hulde brengen aan die
geachte medeleden die dat hebben gedaan en die pal hebben
gestaan voor han overtuiging en niet oritijdig op den loop
zijn gegaan. Jammer is het alleen dat dit niet van alien
gezegd kan worden".
Van rechts zweeg men bij deze gelegenheid; waartoe
ook zou men hebben gesproken? Men aanvaardde de
hulde... en hot verwijt.
De S.D.A.P.-fractie was hevig verstoord. De wijzigingen zijn - aldus de Hoer Duys - ,,zonder een enkele
uitzondering verslechteriiigen van het ontwerp" 1). De
Minister heeft zijn ontwerp ,,ontzield, vermoord". De Raad
van Arbeid zal oinnogelijk eenig sociaal werk tot stand
knnnen brengen. Enz. Do fractie zou dan ook door amendementen trachten al de verslechteringen, die de Minister
in do wet heeft aangebracht, er weer nit to nemen. Vraag:
hoe zou de Minister zich stellen tegenover die poging om
zijn eigen irizicht weer to doen zegevieren P
Waarop de Minister antwoordde 2): ,,Ik zal met die
amendementen doen, wat ik met ieder amendement doe,
n.i. in de eerste plaats toetsen op zijn inneriijke waarde
en dan spreekt het vanzelf, dat eon amendement, dat een
oorspronkeiijke lezing van hot ontwerp hersteit, bij mij
moeilijk anders dan sympathie kan vinden om deze eonvoudige reden, dat ik nooit het air heb aangenomen, alsof ik
door het betook, dat hier tegen den grondsiag yam het ontwerp
is aangevoerd, overtuigd ben geworden.... maar daarvan ben ik
overtuigd gewordem, dat, wanneer ik het wetsontwerp handhaafde
zooals het thans luidde,.... ik dan leans had dat een meerder1)

Handelingen, Lap. blz. 2706 v.v.

2)

Ilaudelingen, tap.

blz. 2711 v.v.
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held, waardoor het ontwerp wet han worden, zou kunnen veranderd worden in een minderheid 1). IDaardoor kwam ik vanzelf tot de vraag of het niet beter was, dat het ontwerp
tot stand kwam dan dat het hierdoor struikelde. Dat was
de keus waarvoor ik heb gestaan. Daarom zal ik bij de
beoordeeling van amendementen die reageeren op hetgeen
ik gedaan heb, mij zelf in de eerste plaats afvragen, geheel
a fgezien van mijn persoonlij k gevoelen daarover 1), breng ik
daardoor de tot standkoming van het ontwerp in gevaar ?
Dat is het eigenlij ke punt". -En ten slotte : „Daarom
heb ik, ten einde deze zaak in orde to brengen, nauwkeurig
toe to zien, dat ik voor mijzelf geen handeling verricht en
geen wij ziging in het ontwerp toelaat, die ten slotte, wanneer het er op aankomt om definitief vast to stellen of dit
ontwerp er komen zal of niet, de zaak in gevaar zou
kunnen brengen".
Merkwaardige woorden.
Het zou moeilij k zij n in parlementairen stij 1 openhartiger to zeggen: ik heb mij door mijn vrienden de les
laten lezen en de les laten voorzeggen ; zij dreigden met
tegenstemmen als ik aan mijn stelsel vasthield ; denk niet
dat ik overtuigd ben; ik heb daarvan nooit het air aangenomen ; maar ik wil „deze zaak in orde brengen"; daartoe
zie ik o.a. bij beoordeeling van mij sympathieke amendementen geheel of van mijn persoonlij k gevoelen en kijk in
de eerste plaats naar het wenkbrauw-fronsen van hen, wier
steun ik bij de eindstemming niet missen kan. .
Natuurlijk kan men over zulk een houding versehillend
oordeelen. Men kan b.v. zeggen dat dit „coulant" is en „practisch" ; dat deze Minister dan toch waarlij k niet zoo stij fhoofdig is als wel werd beweerd; ook : dat dit nu eenmaal
de ware politieke levenswijsheid is: kunt gij niet ten voile
uw zin krijgen, zie wat gij dan althans bereiken kunt en
verkies het halve ei boven den leegen dop. Maar men kan
ook zeggen dat dit geene hooding is Welke een Regeering
behoort aan to nemen en dat een Minister als zoodanig
1) Cursiveeriug van niij H. S.
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abdiceert, wanneer hij aan de ,,vrienden" vraagt: hoe wilt
gij dan dat ik mijn ontwerp vervorm om to verkrijgen dat
gij niet tegensternt? zegt het mij en ik zal, van mijn persoonljk gevoelen afziende, niet-overtuigd, to uwen pleiziere
afwijzen wat ik in mijn hart toejuich en vasthouden aan
wat ik minder goed acht...
In elk geval teekent deze hoogst eigenaardige ininisterieele vorkiaring wel zees scherp de - door ons reeds in
do laatsto Economische Kroniek besprokene - verhouding
tusschen den Minister en do Kamer, vooral tusschen hem
en haar rechtsche meerderheid. Do portefeuille van arbeid
in oest dan aan een onverdacht-,,arbeiterfreundlich" man
worden gegeven. Zouden zijn staatssocialistische neigingen
en zijn ,,vooruitstrevende" denkbeelden niet botsen tegen
do van hnis nit toch heel anders gekleurde inzichten en
opvattingen rechts: In de praktijk zal zich dat wel vinden
en zal door wedorzijdsch overleg wel elk conflict to mijden
zijn; - zoo zal men aanvankelijk hebben gezegd. Maar tot
overleg bleek doze bewindsman flu joist niet a1tjd bereid
en in de praktijk hop het wel eens spaak. Nu eens onderging men rechts do onverzettelijkheid van den Minister,
dais weer toonden do politieke vrienden dat zij niet de
giens hunner meegaandheid overschrjden wilden. Er is
redeii to gelooven dat er, binnenskamers, heel wat afgetobd
1S 0111 telkens weer hot gevaar to bezweren van eon openlijke
brouk, gelijk zich nu on dan, b.v. bij do Bakkerswet, voordeed.
Thans, aaii hot eind van hot tijdperk, ziet men den Minister
in de gedaante van don moest volgzamen.... ,,leider": ik
wil mijn ontwerp niet in govaar brengen; ik weet dat ik
dit doen zou door aan mijn inzicht vast to houden; dus
transigeor ik on inaak hot mijn vrienden naar den zin...
Nadat dit gezegd was, - neon, eerder reeds: nadat
nit do aangoboden wijzigingen gebleken was dat, al of niet
uitgesprokon, do vorhoudirig aldus was geregeld, kon men
voorzion dat do openbare beraadslaging goon verrassingen
zou breng en. Hot was immors eon vooraf bekionken zaak!
Vandaar dan ook do weinige belangstelling, do lauwheid
der debatten, do onaannernelijkheid van aan rechts onwel-
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gevallige amendementen, de beperking der g edachtenwisseling
tot vragen van jets weer of jets minder. Voor het ontwerp,
gelij k het na de wij zigingen van 20 Maart luidde, zou de
rechterzij de stemmen ; de Minister had dus slechts „ten
einde de zaak in orde to brengen" „nauwkeurig toe to zien"
dat hij voor zichzelf geen handeling verrichtte en geen
wijziging toeliet, die voor rechts aanleiding tot een ongewenschte „stemming" (in beide beteekenissen van het woord)
zijn kon. Daarmee was inderdaad alles gezegd.
En het vooruitzicht dan ?
Van de Eerste Kamer, van haar rechtsche meerderheid,
wordt verwacht dat zij in dit voorjaar en in dezen zomer
nog en Radenwet en Invaliditeitswet en Ziektewet zal behandelen en aannemen. Moet men vreezen dat die meerderheid deze verwachting wel niet zal beschamen ? Maar het
zal geen gelukkig perspectief zijn dat zi.ch daarmee voor
onze arbeidersverzekering opent. Zeker, de Ziektewet is
door de Maart-wijzigingen verbeterd en men mag gelooven
dat de bijzondere kassen een goede, althans een behoorlijke kans krijgen om zi.ch naast de Raden van Arbeid
staande to houden. Maar er zullen alom in den lande
Raden van Arbeid en Verzekering sraden worden op- en
ingericht, colleges die men wel spoedig zal zien komen
maar niet spoedig zal zien gaan. Indien zij, gelijk wij
stellig meenen dat het geval zal wezen, ambtelijke orgaantjes zonder bloed en zonder merg zijn zullen, niettemin
zullen zij bestaan en bij de gratie des wetgevers blijven
bestaan ; zij zullen, als elk bureaucratisch lichaam, de
neiging vertoonen „sick breit zu machen", de eigen
werkingssfeer uit to breiden, met concurrentie-oogmerken
op to treden tegen den naast hen opschietenden self-help
der vakgenooten ; zij zullen wellicht veel kwaad doen en
zeer zeker niet veel goed; zij zullen veel geld kosten en
weinig rendeeren.
Volkomen terecht zeide bij de behandeling der Ziektewet in de Tweede Kamer Mr. Tydeman 1 ) : „dat opnieuw
1) Handelinben, tap. blz. 2705.
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blijkt hoe verkeerd deze beliandeling is geweest, omdat
wij, zonder to weten hoe de Ziektewet er nit zou zien -de Ziektewet, die zou zijn de draagster van de Radenwet de Radenwet hebben afgehandeld, ons daarmede hebben
vastgelegd en in een zoogenaamde organische wet organen
hebben gesehapen, Welke nu geheel van beteekenis veranderd zijn en, wat den Verzekeringsraad betreft, naar ik
meen, overbodig geworden". Volkomen terecht, want had
men thans nog de vrije hand gehad, men zou ingrijpender
wijzigingen in de Ziektewet hebben kunnen aanbreng en.
Thans echter had men, door de Radenwet reeds aan to
nemen, beslist dat er dergelijke colleges voor arbeidersverzekering zijn zouden; welnu, dan moest men toch ook bij
de Ziektewet daarmee rekening houden.
Het verwijt, door mr. Tydeman uitgesproken, treft de
rechterzij de. Be geschiedenis is van to j onge dagteekening
om reeds vergeten to zijn. In Mci '12 begonnen de algemeene beraadslagingen over Raden- en Ziektewet. IDaar
kwam de fleer de Savornin Lohman met heel zijn amendementen-reeks, waardoor gansch het ZRaden-geknutsel op
zij geschoven werd. Bat was de knuppel in het hoenderhok. Be amendementen moesten door de Commissie van
Voorbereiding onderzocht worden. Stagnatie... tot wanneer?
Den volgenden dag trok de Meer Lohman alles weer in!
Zijn amendementen werden aanstonds door den Beer Roodhuyzen overgenomen; de Neer van Karnebeek stelde voor
ze in de afdeelingen to doen onderzoeken. Maar de ééndags-storm, rechts door den fleer Lohman gewekt, was
aiweer bezworen: de Kamer weigerde flu wat zij den dag
to voren had noodig gekeurd! Be rechterzijde wilde de
Radenwet niet schipbreuk doer lijden; zij Wilde dat in dien
zomer die wet in stemming gebracht en aangenomen zou
worden; wat de Ziektewet betreft, dat zou men dan wel
later zien. Bat was voor de Tweede Kamer ,,haar groote dag",
die waarop de Beer Lohman zijn amendementen indiende;
dat was het kritieke, het historische oogenblik waarop het
spande om de vraag of men die Raden van Arbeid en
Verzekeringsraden met een beslist votum zou afwijzen om
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voor de ziekteverzekering de vrij heid to behouden Naar niet
aan dergelij ke organen to binders. Wat is er toen gebeurd?
De belangrijkste handelingen der Kamer blijken vaak nit
haar „Handelingen" niet. Heeft Minister Tama de portefeuille-quaestie gesteld a Of heeft reeds het vooruitzicht dat
dit mogelij k was den Heer Lohman schrik aangej aagd a
Wij kennen alleen de uitkomst van ons onbekende overwegingen. Er is gecapituleerd ; men heeft de Radenwet niet
zij het
afgewezen ; men heeft den Minister zijn organen
dan anders dan hij ze wel Wenschte gelaten. Het was
toch waarlij k zoo moeilij k niet, toen reeds to begrij pen dat
men zich daarmee vastlegde !
En zoo ligt men dan vast, vast aan een wet, die
nieuwe organen, nieuwe ambtenaren, nieuwe bureaux
schept; vast aan de beslissing dat de ambtelijke „voorzitter" de eerstgeroepene zal zijn om voor een min of meer
belangrijk deel de voorziening in sociale verzekering to
bezorgen ; vast aan een regeling, die ten onzent Wel nim.mer in de volkszeden zal doordringen, nooit een nationale
instelling zal worden, omdat wij nu eenmaal liefst zelf
onze eigen zaken behartigen en nooit den gepasten eerbied
voor den „meneer achter 't loket" zullen aanleeren.
Dit zoo beslist anti-rationale van zulk soort wetgeving
levert wellicht nog de beste kans dat wij er vroeg of laat
liefst vroeg, als 't zijn kan ! nog weer eens van bevrij d worden. Onze volksaard laat zich door een Wet niet
knechten.

DE GODSDlENSTIGE
ONTWIKKELING VAN ROME
DOOR

Dr. II. M. IL LEOPOLD.

(Vervoig).
XI.
Vrij onscherp is de omlij fling van wat ik heb pogen
voor to stellen als een van de oorspronkelijke Romeinsehe
godsdiensten, maar men herkent toch duidelijk de tinten
van een eng begrensd familiegevoel, van een geloof in het
persoonlijk voorthestaan der zielen als op de levenden
invloed hebbende geesten, van vrees voor de grillers der
natnur, die leidt tot taboe en vergoddeiijking van de onberekenbare machten. Menig trekje wijst er op, dat kiemen
waren gezaaid, waaruit een sprookjes- en mythenpoëzie had
kunnen ontbloeien als die der Bretons en leren.
Maar de latere tijd stelt onze verwachting fel to leur.
Wat na de afzondering der G-rieksche toevoegseis van de
cultusgebruiken en de betrekkingen tusschen de goden en
den IRomeinschen Staat in zijn voile ontwikkeiing overblijft lijkt sprekend op de afsluiting van een handeiscontract en de meer of minder nauwgezette naleving
daarvan. In de terminoiogie geen mystiek onbegrijpeiijke
en vreemd doende woorden als fas, flamen, incus, geen per-
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soonlij ke begrippen als lares, le?nures, Janus, Vesta, geen
eigennamen als Juppiter, fl/tars, Diana, niets dan de band,
het juk, ius, dat godheid en Staat verbindt. De Staat
belooft de „machten" lets in geval zij lets doen en is dan
vervulling van die beloften schuldig (voti damnatus) zoo
goed als wie tot een geldboete veroordeeld is. Maar hij
is niet verplicht meer to doen dan noodig is om de rekening
aan to zuiveren; lets op den troop toe geven zou overdaad
(superstitio, later = bij geloof) zij n. Als men zich houdt
aan de juiste woorden van de overeenkomst dan dienen
de goden tevreden to zijn. Maar die woorden moeten dan
ook volkomen ondubbelzinnig en de god precies die wezen,
welken men noodig heeft. 't Is net als met de bureaux
op een ministerie : een verkeerd geadresseerd rekest heeft
geen uitwerking. Om een paar krasse voorbeelden to
noemen. Als een Romeinsche moeder Wilde, dat Naar
kind begon to praten, moest ze zich wenden tot 'n anderen
god, dan hij, die de baby had geholpen bij het uiten van
den eersten levenskreet. Toen de fratres arvales, 'n met
veel formules omringd college, eens in de tweede eeuw na
Christus, 'n boom verwijderden van het dak van hun ternpel, riepen ze behalve de hoofdgoden en de keizers ook
wezens als Commolenda en Deferunda
de goden van het
fijnhakken en neerwerpen
to hulp.
Zelfs in de hachlijkste omstandigheden vrijwaren de
overheden zich voor misverstand als de opsteller van een
notarieele acte. Wanneer in 217 voor Christus Hannibal
het bestaan van Rome hoogst ernstig bedreigt, hernieuwt
de Staat om de goede verhouding tot de goden, die hun
yolk den noodigen bij stand hebben onttrokken, to herstellen,
het overoude gebruik van de „gewij de lente " (ver sacrum),
belovend al Wat in de eerstvolgende lente zou geboren
worden to offerers. Livius citeert de formule, die aan het
yolk Werd voorgelegd. Want
zoo had de pontifex
maximus beslist men zou zonder toestemming van het
yolk de toewij ding niet kunnen doen plaats hebben. Zoo
werd dus de volgende tekst vastgelegd :
„Wanneer het gemeenebest van het Romeinsche yolk
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der Quirieten flog vjf j wren lang zal bljven bestaan, zooals ik dat wensch en behonden to voorschijn treden uit
dezen oorlog, geeft het IRomeinsche y olk der Quirieten als
gesehonken gave wat de lente zal hebben VO rtgebraeht
uit kudden van varkens, schapen, geiten en r nderen en
al het andere, dat niet gewijd zal zijn, om çeöfferd to
worderi, to beginnen met een dag vast to
ellen door
senaat en yolk. Al wie offeren zal, moge offer n wanneer
en hoe hij zal verkiezen; het mope, hoe hij oc
doet, wel
gedaan zijn. Als het voorwerp, dat geöfferd w rden moet,
sterft, dan zij het profaan en geen straf bare om andigheid.
Ms iemand jets (van het gewijde) breekt of d4 )dt zonder
het to weten, dan worde dit niet beschouwd 1s bedrog.
Wanneer iemand jets daarvan steelt, dan zij di geen strafwaardige daad voor het yolk, en ook niet voo hem, wien
het ontstolen werd. Wanneer het offer pla y s heeft op
een ongeluksdag, zij het Loch als richtig beschc wd. Hetzij
het 's nachts of overdag, door een slaaf of e a vrije get geöfferd
schiedt, zij het als richtig beschonwd. Als
worden zal voor den dag, dien senaat en yolk aststelden,
dan zij het yolk bevrijd van die verplichting e worde ge
acht daaraan voldaan to zijn".
Ms men even deze forinule vergelijkt me het gebed
aan Mars, dat de boer ieder jaar uitsprak e
ik boven
aanhaalde, dan lijkt de schrille tegenstelling tissehen de
ijzige juridlsche koelte, waarin voor gevoel gee plants is,
evenmin als voor de persoonlijkheid van god of mensch
dir, en de warmte van het herhaalde ,,Vade Mars" en
de persoonlijke noot in het telkens terugkeere de ,,mij en
miju htiis en ons gezin" pier, al voldoende om ti Dntkennen,
dat &n godsbegrip die beide ingaf.
En dit dor eedsformulier staat volstrekt nie op zichzelf.
't Is deel en niting van een geheel systeem, het ysteem der
Latijnen, dat hen in staat stelde eerst Italië, to n de wereld
to organiseeren.
In dit stelsel is de staat, dat is oorspronk Iijk de stad,
àlles, de familie niets. Een stam, die versprei woont op
hoeven, waar de huisgezinnen zich voegen nai het gezag
16
Q. E. XIII 5
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van den vader pater tamilias — is van nature geneigd
in geval van nood zich onder de beseherming van den man
to stellen. Hij is de veldheer en meestal tegelijk de wonderdoende priester. Een yolk daarentegen, dat in een besloten
gemeentekom tezamen leeft en het land condom in gemeensehappelijken eigendom bebouwt, zal licht er toe komen
op de markt de belangen van allen door alien to doen
bespreken, de besluiten der meerderheid to onderwerpen aan
de controle der meer ervaren ouden en dezen op to dragen
de uitvoering to doen gesehieden onder leiding van een
commissie of een deskundige. Het zal toch wel geen toeval
zij n, dat steden, die zich onaf hankelij k maken van het
eenhoofdig gezag der adellijken, altijd en overal door de
vrijen een vroedschap doen kiezen en slechts tijdelijk personen
tot wethouders en burgemeesters aanwijzen.
XII.
Nu waxen de Latijnen, die omstreeks het jaar duizend
de Albaansche bergen bezetten en misschien ook op den
Palatij n een dorpj e vestigden, gekomen uit de Po-vlakte,
waar in de terremare de sporen van hun woonplaatsen over
zij n. In vole gevall en zij n die dorpen na het vertrek der
Latijnen, die ze bouwden, niet weer door andere stamrnen
bezet en vertoonen dus hun overblijfselen het juiste beeld
van een pour Latijnsche nederzetting.
Dikwijls mogen we wel van steden spreken. De terramara
Castellazzo di Fontanellato bij Parma, een van de best
bewaarde maar niet eons de grootste, beslaat een oppervlakte
van circa 600 bij 300 meter. Dus kan men, de grootte van
ieder vertrek in de hutten stellend op 4 bij 5 M. en meer
dan een derde als niet bebouwd beschouwend, Loch altijd
nog een 5000 kamers tellen, waarvoor een bevolking van
10000 zielen zeker niet hoog geraamd is.
Dat zoo talrijke groepen den bebouwbaren grond, ^.;
weiden en bosschen condom gemeenschappelijk bewerken
moeten, ligt eigenlijk voor de hand. Stel u eens voor hoe
onmetelij ke uitgestrektheid verdeeld zou moeten zij n om
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bij den then noodzakelijken wisselbouw iedere familie in
staat to stellen zichzelf to onderhouden en eenige geslachten
lang zich to vermeerderen zonder broodgebrek to krijgen!
Men zal zeggen, dat die moeilijkheid voor de heele
bevolking ook bestond, maar die had altijd het afdoende
middel van koloniseeren beschikbaar. Een enkele familie
Iaat niet het geslachten lang bebouwde stukje grond in
den steek om op een onontgonnen terrein van meet of een
nieuw bestaan op to bouwen; het valt daarentegen gemakkelijk een groote groep, waarvan de leden elkaar goed
kennen, tot verplaatsing to bewegen, vooral wanneer in
hun gemeente nooit het privaatbezit bestond. De agenten
van Transatlantische Stoomvaartmaatschappij en brengen
veel Iiehter de heele jongere helft van de bevolking van
een Russisch dorp, waar de grond aan de mir behoort of
van een Zuid-Italiaansch stadje, dat nog gemeenteweide en
derg. heeft, tot emigratie dan bet gezin van den Duitsehen
®f Nederlandschen keuterboer, al is diens levensstrijd op
vaderlandsehen bodem moeilijker.
Een van de sporen op Italiaanschen grond van zulk
een ,,kolonisatie" is joist de ver sacrum, waarvan ik de
formue zoo even vertaalde. Oorspronkelijk werden niet
alleen de eerstelingen van bet graan en het vee maar ook
die van de menschen ,,gewijd" en wel zdd, dat ze, zoodra
ze voiwassen waren, gedwongen werden het land to verlaten.
In lateren Rom einschen tijd hooren we zeer dikwijls van
het uitzenden van koloniën en de gebruiken daarbj in acht
genomen herinneren steeds aan de stichting van Rome en
die weer, zooals ik al in mijn artikel van 1910 releveerde,
aan de terremare.
Een direkt bewijs, dat het Latijnsche yolk vóór bet
in de zevende of zesde eeuw voor Christus door de nit
Azië gekomen Etruriërs werd onderworpen, geen notie
had van eigendom van het land evenmin als wij tot
nu toe van lucht en licht - meen ik to vinden in een
fabeltje, dat toevallig bewaard gebleven is in de verzamelirig van de gesebriften der Romeinsehe landmeters.
,,Toen" - zoo wordt on verteld * ,,Juppiter het land
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van Etrurie voor zich in bezit nam, stelde hij vast, dat de
velden verdeeld zouden worden en de akkers toegewezen.
Qmdat hij de hebzucht der menschen en hun begeerte naar
land" (dit is een latere rationalistische verklaring) „kende,
deed hij alles door grenssteenen afpalen. Diegenen, die deze
zouden verplaatsen, zouden door de ergste ziekten en kwalen
worden bezocht en aan hun ledematen verzwakt ; en ook
het geheele land zou door stormen of waterhoozen en door
misgewas worden getroff'en".
Indien zoo zware bedreigingen met bestraffing van den
kant der goden noodig waren en de schender van de grenzen
taboe moest worden verklaard (het oudste Romeinsche, het
zoogenaamde Papirische, recht noemde hem sacer), dan
moet voor de komst van de Aziatische invallers het begrip,
dat het land vrij is
zooals nu de zee buiten de teralgemeen geweest zij n.
ritoriale wateren
Ads een stad leeft van de ontginning van communaal
grondbezit zonder veel handel to kunnen drijven, is het
vormen van groote vermogens onmogelijk. Men vindt dan
ook in terremare noch schatten van edel metaal noch mooi
geImporteerd aardewerk, noch grootere huizen of kasteelen,,
en, wat wel het sterkst bewij s is voor de economische
gelij kheid van alle bewoners : men vindt geen weer of minder
rij k verzorgde graven.
De eenige streek waar de omstandigheden een bevolking
nauw verwant aan die der terremare door alle eeuwen peen
vrijwel rein bewaard hebben, is Zwitserland. Daar vond men
in de meren reeds 160 paaldorpen, die alle hetzelfde democratische type vertoonen, dat zich openbaart in de terremare.
Het zou interessant zijn in bizonderheden to bestudeeren
Welke karaktertrekken zoowel de Zwitsers als de oorspronkelij ke Latij nsche bevolking vertoonen, to wij zen op de overeenkomst in administratief talent en republikeinschen zin,
zelfs in krijgshaftigheid, maar ik beperk me er toe to
wij zen op twee punten : den weinig-artistieken zin der
Zwitsers in verband met het volkomen negeeren van kunst
zoowel in de terremare als in de Romeinsche republiek en
het koude, ofschoon logisch zeer hoogstaande zoowel van,
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den Latijnsclien godsdienst als van het Protestantisme van
Calvijn en Zwingli, dat juist in Zwitserland zoo goed aansloeg.
Evenmin als Zwitserand kende Latium een mythologie. De
aanknoopingspunten, die ons troffen in den godsdienst der
voor-Latijnsche bergbevolking, werden ongebruikt gelaten,
de zinrielijke fabeltjes der Grieken door de IRomeinen op
arm-afstand gehouden evenals het kleurig heiligengeloof
der IRoomsch-Katholieke kerk door de Zwitsers.
XIII.
Nu wil ik weer - als ik deed voor de herdersreligie
der Sabijnen - trachten to reconstrueeren wat de oude
ceremoniën ons leeren over den card van den Latijnschen
godsdienst.
We zijn in een àndere wereld. Terwiji de godsdienst
der familie geheel en al draaide om het geloof aan het
persoonlijk voortleven der dooden, hun voortdurend medevoelen en medestreven in den strijd om het bestaan van
het huisgezin, terwiji de Sabijnen iederen morgen en bij
iederen maaltijd in het eigen huis hun voorvaderen, de
lures, gedachten, hen als éérste ,,goden" hadden, vinden
we in de terremare, die den IRomeinen hun staatsgodsdienst
leverden, niets van dit alles.
IDe Latijnen begroeven hun dooden niet in hun eigen
huis en ook niet op hun eigen land - dit hadden ze
niet -, maar zetten de arch in eenvoudige urnen bij op
de beg raafplaatsen, die allen deelden. Die urnen droegen
geen opschriften en stonden in rijen vóór, achter en naast,
ja op elkander: een felt, dat op zich zeif al voldoende
bewijst, dat de nabestaanden nooit kwamen bidden aan de
graven hunner dierbaren, en althans dr niet den verjaardag van hun sterven vierden. Wie kon na een jaar
nog weten Welke van die potten de aseh van zijn doode
bevatte? Neen, zooals alle cives in de stad gelijk waren,
waren het alle manes (het woord heeft niet eens een enkel
voud!) in de necropool, en als de dooden eenmaal ,,tot
hun vaderen verzameld zijn", dan trekt de stadsbevolking
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zich weinig meer van hen aan. Ze is ook niet erg bang,
dat de manes zullen komen spoken. Als de materieele
vij and door de diepe grachten en sterke wallen worden de
geesten door den sulcus primigenius tegengehouden. Deze
„oorspronkelij ke yore" werd om iedere Latij nsche stall getrokken : door Romulus om Rome, door koloniseerende
magistraten om hun nieuwe vestiging, en we vinden Naar
ook in de terremare. De brag, die toegang verleende tot
de stad schijnt door een bizonderen bouw (niet voor niets
dragen de hoogste priesters van den staat den naam van
bruggebouwers, pontifices) beschermd geweest to zijn. Aan
den pons sublicius, de oudste Tiberbrug, is b.v. nog het
taboe verbonden, dat bij de constructie geen ijzer gebruikt
mocht worden.
Op drie dagen in het jaar schijnen de stadsbestuurders den burgers van het doodenrijk gelegenheid gegeven
to hebben de plaats, die ze bij hun leven bewoornden, to
bezoeken. Op 24 Augustus, 5 October en 8 November, wordt
ons gezegd, staat de mundus open. Die mundns, die ook in
Rome bestond, is waarschij nlij k de op het midden van het
marktplein van verschillende terremare gang etroffen put.
Maar veel trokken de stedelingen zich niet aan van
het bezoek van hun voorvaderen ; feesten of offers vinden
we op die dageu niet vermeld. De Latij nen gaven zich
al evenmin als de menschen, die Homerus ons teekent,
of met peinzen over het hiernamaals. Dooden werden
verbrand, hun asch op het kerkhof gebracht en dan
verdwenen ze nit het oog der levenden. A.ls de staat
maar gelegenheid gaf op de bewuste drie dagen op bezoek
to komen, hadden de manes vender niets to reclameeren en
moesten zich dus wel zoet houden, net als de burgers, wien
een bepaalde tack als landbouwer was opgedragen en die
daarvoor een bepaald deel koren kregen.
Dat waxen feesten, wanneer in de tweede helft van
Augustus op Consualia en Opiconsiva (het Opberg- of Stapelfeest) de oogst in het staatsmagazijn werd gebracht, wanneer
in December die schuren weer geopend werden en voor het
eerst het nieuwe graan gegeten ! -- Is het aan atavisme to
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wijten, dat de burgers later ZOO zorider eenigen schroom de
staatskorenuitdeelingen aanvaardd en P - Het vroolij kst
waxen de stedelingen als in dezelfde inaand na den zaaitijd
voor alien do winterrust aanbrak, die hen ontiastte van het
ten algemeenen nutte verriehte buitenwerk.
Behalve den handenarbeid der burgers moesten ook de
natunrkrachten meewerken om den oogst to doen slagen,
maar zooais de civitas, de burgerij, was georganiseerd, zou
- meenden de Latijnen - ook daar boven wel orde heerschen, aan ieder eon bepaalde bezigheid zijn toegewezeri. De
republikeinsehe aanleg der ter'rernaricoli deed hen natuurlij k
aan namen heel weinig gewicht hechten en persooniijke
eigenschappen golden in hun socialistisch brein ongeveer
rdets. Hoe zonden ze andeis or toe gekornen zijn hun arnbtenaren successieveijk alle versehillende betrekkiugon to laton
bokieeden en wet ieder niaar één j aar. Zoo jets moest toch
juist elk persoorilijk initiatief den weg afsnijden.
Als met do staatsainbtenaren is het met do goden. 't Zijn
kleuiiooze algemeen heden, krachten, wilsuitingen. Zoo wordon
ze dan ook genoemd: nurnina - eon onzij dig woord! Elk van doze met wilskracht beg aafde schepsels van eon
methodisehen geest was aangewezen voor eon bepaald ambt,
en bestond slechts in zooverre hot dat ambt bekleodde.
Zooals de praetor - of hij nu Jan, Piet of Klaas heette recht sprak, de aedilis do straten schoon hot waken, zoo
zorgde Saturnus voor hot zaaion. Hij kon dat good of slocht
doen, maar hij mocht niet buiten zijn boekje gaan.
Dat gaf voor den staat, als hij jets bepaalds noodig
had, do moeilijkheid van hot joist adressoeren van zijn
rekest. Evenmin als do praetor inter peregrinos 'n moord
inocht bohandelen, die twee meter binnen hot pomerium
was begaaii, kon do numen Cuba, die hot kind bewaakte
in de wiog, hot holpen bij hot leeren ioopen; dat was de
speciale tack van Abeona. Boven citoorde ik reeds eon
paar andere even sprekende voorbeelden.
Van die oude nun'tina zijn or in do levondo religie maar
'n paar ovorgoblovon, ze waren den latoren to kiourloos. Toen
do Sabijnsclio en Griekscho goden bekond worden, bokleodde
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men liever die met den mantel van den ouden Saturnus
of Neptunus. Soms bleef dan de Latij nsche naam, als in
deze gevallen, waar Kronos en Poseidoon hun karakter
overdroegen op den zaaienden numen en op een wezen,
waarvan we heelemaal niet weten, wat hij bij de Latij nen
vertegenwoordig de, maar meestal slurpt de nieuwkomeling
eenige van de oude abstracties in zij n levenskrachtige ikheid
op. Zoo werd Juppiter zoowel Tonans en Pluvius als Lucetius
— Bonder-, regen- en lichtgod.
Het is zeer verleidelijk de numina zonder grillen, die
ieder afzonderlij k niets doer kunnen dan eene handeling
en to zamen de natuur vormen, tot een pantheistische
wereldbeschouwing samen to voegen. Dat deden dan ook
de Stoi:cijnen, toen ze met Rome kennis maakten, maar
voordien bewoog zich, zooals we bij voorbeeld in het geval
van de fratres arvales zagen, de practijk der priesteruitleggingen in tegenovergestelde richting. Ze splitste nog
voortdurend de toch al zoo talrijke numina.
$et verwondert zeker niemand, dat van zulke „goden"
geen beelden bestonden, dat ze geen tempels hadden en
de juiste verhouding tusschen hen en den staat een „verdrag"
(pax) h eette.
Dit verdrag werd van den leant van den staat door
de ambtenaren telkens opgefrischt met een op vaste dagen
gebracht eereoffer. De numina zijn voor den staat werkende
krachten en moeten dus van tij d tot tij d aan het bestaan
daarvan herinnerd en „gesterkt" worden. Dit laatste deed
men door de beste deelen van het Bier en ouderwetsche
koeken op het altaar to leggen en wij n daarover to sprenkelen. De god wordt n.l. geacht zich to voeden met wat
den mensch kracht geeft. Maar 't schijnt, dat er tegelijk
een hooger idee aan dit offer ten grondslag lag. Het
y olk mocht tij dens de plechtigheid geen rumoer inaken en
geen woorden van booze voorbeduidenis zeggen. Werd de
god tegenwoordi.g gedacht en overtuigde hij zich van de
waardigheid van zij n aanbidders, of gi.ng een religieuze
stroom door het offer en bracht den priester, die om niet
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afgeleid to s-oiden zich het hoofd omhulde, in verbinding
met het nuinen?
IDe periodieke offers dienden om den staat to vergewissen of het verdrag met de goden onwillekeurig door
de mensehen overtreden was. In dat geval was het niet
raadzaam iets belangrijks to ondernemen.
Eeri stadsbeVolking zoo voorbeeldig georganiseerd als
die der terremare schijnt geweest to zijn, en levend van
den landbouw, die in het groot bedreven vrij zekere nitkomsten geeft, merkt zees veel minder van de wispelturigheid der natnur dan het Sabijnenvolk. In het staatsleven
beslissen over de toekomst voornamelijk de besluiten van
het y olk en de daardoor bepaalde handelingen der overheidspersoneu. Wetten en oorlogen spelen grootere rol
dan regen of veeziekte. Daarom wordt in Rome van
officieele zjde eeii onderzoek gedaan naar de stemming
van de goden vóOr de volksvergadering begint, vóór een
oorlog wordt verklaard en zijn het dan niet de priestess,
maar de magistraten, die de hechtheid van de pax contro
leeren.
IDe Latijnen kenden als verkondigers van de opinie
der nnrnina slechts de vogels. Het later zoo gebrnikelijke
waarnemen van weerliehten en dondersiagen en de inspectie
der ingewanden zijn volgens eenstemmig getuigenis der
klassieke schrijvers van Etrurischen oorsprong. De trek
der vogels staat werkelijk dikwijls in verband met komende
weersverandering en kan dus den akkerman inlichten omtrent het j uiste tijdstip van zaaien en oogsten; allicht zijn
daarom de luchtbewoners de boden van den goderiwil bij
nitnemendheid gebleven.
Bij deze voor den staat zoo gewiclitige waarnemingen
konden zich vele gevallen voordoen en de magistraat, die
maar kort zijn ambt bekieedde en zelden in de gelegenheid was auspicia to nemen, liep alle leans jets niet to zien
of het geziene verkeerd to vertolken. Daarom bestond
een vast corps van mannen, augures, die zich in dit opzicht
gespecialiseerd hadden. Zelfstandig mochten deze augures
niets doen, want zij vertegenwoordigden niet den staat.
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Hun positie heeft eenig e overeenkomst met die van door
een rechter geraadpleegde deskundigen. Ze konden zooveel goede of slechte teekens zien als ze wilden, maar die
golden slechts als ze precies op den tijd en de plaats door
de overheid aangewezen geschiedden. Bij geloovig waren
de Latijnen dus niet. Later werden de R ^omeinen het wel,
maar pas then ze al heel sterk met andere volken waren
vermengd.
V66r een belangrijk besluit controleerden de verteg enwoordigers van den staat dus of de pax nog hecht
was. Eerst werd een offer gebracht om de aandacht van
de numina to trekken ; dan teekende de augur net zijn
staf om zich en den magistraat een templum minus, aan
den hemel een templum maius af. Deze templa
gesneden stukken hadden niets bizonders. Hun verklaring
is heel eenvoudig . De numina worden verzocht hun
domicilie to vestigen in een bepaald stuk van het bovenaardsche en zich in verbinding to stellen met het domicilie, dat de Latijnsche staat, vertegenwoordigd in zijn
overheidspersoon
de augur is slechts tolk van de
godentaal
heeft gevestigd in het templum minus.
Uit deze theorie volgt, dat de veldheer, die buiten de
stad de heele staatsmacht in zich vereenigde, overal de
templa kon doer of bakenen en zoo de goden verplichten
hem in to lichten omtrent hun. stemming.
De godsbeschouwing en doodenbehandeling der Latijnen
vereischten een juiste omschrijring van het stadsgebied;
niet van het gebied van de werkzaanlheid der bewoners,
die zich naar behoefte meer of minder ver over het land
rondorn, dat niemands eigendom was, uitstrekte. Nog in
den keizertij d volgde een processie jaarlijks de lij n, waarlangs volgens de overlevering Romulus den sulcus primigenius g etrokken had. Over die stadsgrens, het pomerium,
sprak ik vroeger al uitvoeriger en weer er op, dat vreemde
goden tot aan den tijd van Augustus er uit geweerd werden.
Dus was de stad de exclusieve invloedsfeer der numina,
een templum, waarvan de grens van tijd tot tijd in het
geheugen van goden en menscb en opnieuw wordt vastge-
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legd. Be daartoe dienende processie heette lustratio en
het formulier der daarbij gebruiketjjke gebeden is ons in
een inscriptie van Gubbio, de tabuiae Iyuvinae, bewaard
gebleven. Na wat ik verteld heb van den godsdienst der
Latijnen hoeft het ons niet to verwonderen, dat die gebedcii zwijgen over een afscheiding tusschen vijandelijke
en eigen geestenwereld, tussehen heilig cii profaan, en de
goden van de stad smeeken Naar hun beseherming to verleenen in termen, die nauwlijks verschillen van die, welke
ccii Christenpriester nu tot hetzelfde doel zon aanwenden.
Dat eon processie met dezelfde offerdieren, een zwijn,
schaap cii shier, bij den census - de telling der dienstpliebtige maminen op het Marsveld - om het leger werd
road geleid, is eon wenk aan de goden, dat de buiten de
wallen gegane krijgers dccl blijvcn uitrnaken van de stad
en this aanspraak hebben op hun beseherming. Tk geloof, dat ik in do formnule der luslratio bij Cato,
waaivan ik in de eerste hclft van dit opstel het Sabjnsche
gedeel±e aanhaalde, ook eon Latijnsch brokstuk afscheiden
kami. Stel dat een bewoner van een terramara op het hem aangewezen dccl van het bouwiand speciaal de aandacht der goden
wig_ vestigcn, dan dient hij zich tot den magistraat to wenden en
hem to verzoeken de suovetaurilia (dc staatsoffcrdieren) to leiden
mu dat perceel. Met begin van het gebed bij Cato luidt:
,,Wanncer de goden (er worden geeii namen gcnoemd!) het
willcii en het gocdc gevolgen hebbcn zal, dan draag ik u,
N. N. (dlt moet dc rnagistraat zijn), op de suovetaurilia om
niijn dccl van het weide-, akker- en boschland (er staan
drie vcischillcnde woorden) to doen rondgaan, zoover gj
oordcelt, dat ze cr om gel eid of gedragen moeten worden".
Ret schijnt dns, dat de ovcrheidspersoon als vertegenwoordiger van de staatsrnacht nog op het laatste oogenblik de
grens veranderen kon. Zoo iets was bij de Sabijrien met
hun termini en den die beschermenden god Terminus ondenkbaai. - 1k mecn deze ecrste heift der formule ook daarom
als Latijnsch to inogen beschouwen, omdat de toon zooveel
drooger is dan die van wat volgt. in het kader van deze bcschouwing, waarin a11én aan de
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stadsgrens gewicht gehecht wordt, past uitnemeud, dat het
voornaamste, eigenlijk eenige priestercollege, dat wat zelf
stan.digs doen kon verbonden is aan het allerbelangrij kste
punt in de omgrenzing van de terramara : de brug, die haar
met den vasten wal verbindt. Tot den bouw daarvan in
overeenstemming met praktische eischen en met de religie
van het pomerium had men lange ervaring noodig ; pontzf ex
was men dan ook voor zijn leven.
Wanneer Latijnen de Baden bezoehten en daar, evenals
de Sabijnen, verlichting van hun kwalen vonden, of wanneer
ze, omdat ze toch ook menschen waren en dus het bijgeloof
hun niet vreemd, in bangen nood zich wendden tot vreende
goden, hidden ze nog eeuwen Zang vast aan de ofergewoonten van hun staat. Zooals die aan de numina een deel
van het offerdier als symbool van het geheel of 'n klein
stukje speltkoek voorzetten, lieten zij in het water, waarin
eon numen, die genezende kracht had, woonde, kleine potjes,
net kinderspeelgoed, zinken. Da± het werkelijk Latijnen
waxen, die deze symbolische wij geschenken in do plaats
stelden van de kostbare pijlpunten en bijlen van hun
Sabijnsche voorgangers, blijkt nit den vorm van dat mikroskopisch aardewerk. Men vindt aan die napjes herhaaldelijk
de hoornoortjes, die, zooals i.k vroeger vertelde, eon speciaal
kenmerk der terramara-beschaving zijn. Nog in den tijd
Coen de bewoners van Latium al Grieksch aardewerk gzbruikten en schrij von konden, hielden ze aan de oude
gewoonte vast. Men vindt tusschen de andere votiefvoorwerpen herhaaldelijk scherven of heele pannen met opschriften. Zoo is eon van de oudste ILatij nsche inscripties
in Palestri.na, het oude Praeneste, gevonden op eon scherf,
waarin de woorden „nationu cratia"
uit dank voor bevallingen
gekrast zijn.
Het verschil in beteekenis van een wijgeschenk bij
Sabij nen en Latijnen blij kt hier duidelij k. Het gewij de voorwerp heeft goon waarde en stelt ook niet het genezen
lichaamsdeel voor, is slechts het stofelij k bewij sstuk, dat
de bevoorrechte dank gevoelt. De potten met opschrift zijn
zeldzaam, veelal veronderstelde men blijkbaar, dat de godheid
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wel moist wat ze gedaan had en was het slechts er om to
doen den stroom van sympathie op to wekken of weer to
versterken, die de eerste aanroeping tussehen gunstzoekenden
en gnnsthewijzenden had doen ontstaan.
Doze opvatting plant zich bij de Romeinen, als bij de
Grieken, voort in het wij den van schoone knnstwerken, die
nôch de geredden nôch de reddens voorstellen, do andere
- die van de handen, voeten, eriz. van terracotta - in de
schilderijeri, Welke nit schipbreuk ontkomenen nog in den
tijd van Horatius in den tempel van Neptunus wijdden. Of in het Rome der geschiedenis de ,,Latijnen" de
patricirs waren, de ,,Sabijnen" de plebejers - bij dezen
sloten zich ook alle andere volken, die hun eigen nationaliteit opgave, aan moot ik in het midden laten. Een
religiens argument voor die stellirig zou men b.v. kunnen
vinden in de woorden van Appius Claudius, toen hij in
367 v. Chr. beweerde, dat men den plebejers niet het recht
mocht verleenen, curulische ambten to bekleeden, omdat
men dan de auspicia, die tot nog toe alleen de patriciërs
gehad hadderi, aan menschen zou geven, die dat ,,recht
om de voorteekenen to doen waarnemeii" in hun godsdienst volstrekt niet kenden. ,,Men zou" - zoo spreekt
Appins Claudius bij Livius - ,,alsof de pax met de goden
or niets meer op aan kwam, alle ceremoniën bevlekken."
Dat beteekent zooveel als: wat zal or van de strerige, refine
tucht van den op recht en orde bij goden en merischen
en hot juiste evenwicht van do wederzijdsche verplichtingen
gegrondvesten staat terecht komen, als zulke 'aan taboo
en booze geesten geloovende wilden de nauwluisterende
contracten moeten behandelen. - Laat geen grofsmid
diamanten klooven!

XIV.
Wanneer de stad Rome, tengevolge van Naar plotselingen opbloei, in do geschiedenis do aandacht trekt, heeft
de bevolking van Latium al een vrij langdurige periode
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van Etrurisch bestuur en de kennismaking met het Griekendom achter zich.
INieuwe behoeften deden naar nieuwe goden verlangen
en daar men Been tijd had die zelf to scheppen, nam men
ze over. Voor de Latijnen beteekende dat louter een paar
namen weer in hun gebedsformules. De Sabij nen verwonderden zich heel niet. Zooals de verdeeling van het
land hen gebracht had tot het aannemen van Terminus
als god van de grenzen, accepteerden ze ten gebruike van
de kooplui Hercules, die den eed sanctioneerde en de
tienden in ontvang st nam, Welke de handelaars hem beloofden, voor het geval hun een belangrij ke affaire lukte.
De tweelingen Castor en Pollux, eveneens Grieksche handelsgoden, verleenden hun bescherming vooral op zeereizen.
Door bemiddeling van de Etruriers, die veel aan de Grieken
ontleenden, werd Minerva de godin der gilden, zooals
Athene het in het industrieele Hellas was.
Toen Rome om zijn bevolking to voeden koren moest
gaan invoeren nam het en bloc drie landbouwgoden : Ceres,
Liber en Libera, d.w.z. Demeter, Dionysos en Persephone
de laatste speciaal Siciliaansch., zooals blijkt uit de legende,
die Naar door Pluto bij Henna ontvoeren laat — van de
Grieken over. Livius vertelt ons, dat de godentrias in
Rome werd geImporteerd in 493 v. Chr. (doze datum is
allicht eon eeuw to vroeg) en in het volgende jaar graan
aankwam uit Etrurie, Kyme en Sicilie. Dat de ofli.cieele
erkenning van bepaalde goden met het broodvraagstuk in
verband staat, blijkt ook later nog. Na den inval van
Pyrrhus in Zuid- Italie, Welke de verbinding met Sicilie
voor Rome tijdelijk onzeker maakte, hooren we van de
wij ding van niet min der dan vier tempels aan Italische en
Etruskische landbouwgoden. Men beproefde toen zeker
het tekort aan koren uit eigen bodem to halen.
Eon enkelen keer kwam ook de god van eon vijandelijk land in het Romeinsche Pantheon binnen. Wanneer
namelij k de Romeinen er niet in slag en konden een hardnekkig verzet to broken, schreven ze dien tegenspoed
hunner wapenen toe aan de working van goden, die de
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vjan den onoverwinlijk maakten en zagen geen beter remedie
dan het omkoopen van die besehermers. Ze beloofden
dan plechtiglijk een mooien tenipel en vele offers, als de
god naar Rome wilde veriiuizen en de hand aftrekken van
zijn vroegere woonplaats. Men noemde dat den god naar
buiten roepen (evocare). IDeze methode was Sabijnsch: ze
past niet in het stelsel der onaandoenlijke numima, inaar
werd Loch b.v. nog tegen Veii toegepast. Vandaar kwam
then (teg en het einde van de vierde eeuw) Juno Regina,
die met Minerva en Juppiter den tempel op het Kapitool
deelde.
Vermoedelijk is het idee van zulk een drieëenheid
Etrurisch: vain dergelijke combinaties troffen we in de twee
behandelde godsdiensten niet de geringste sporen; Minerva
kwam nit Etrurië, Juno nit het Etruskisehe Veii en de
tempel werd door Etruriërs gebouwd.
Zooals dit yolk zeif en zijn taal verdween ook zijn
godsdienst vrijwel spoorloos nit Italië; van de drieëenheid
hoort men eigenlijk later niets meer, de tempel heette altijd
die van Juppiter.
l alleen schijnt genade gevonden to hebben in de
oogeri van de Latijnsche staatsbestuurders, die sedert de
samensineiiiig met de Sabjiien beslist een hoofdgod met
een naani noodig hadderi. Maar ze wilden niets weten van
den iompslomp van magie Juppiter lapis e. d. -, die
iiog aan den god kieefde, en duidden naast hun geleerde
au ,qures en pontfiees den ianen Dialis, den met zonderlinge
taboos thegorusten sjaniaaii-toovenaar, niet. Hij werd niet
meer toegelaten in den tempel, waar de consul der vrije
republiek op den dag van zijn ambtsaanvaarding het door
zijrt voorgauger gewijde offerdier den goden schonk en door
zijn opvolger tot gelijk offer to verpiichten duidelijk aanwees,
dat do band tussehen staat en nurnina nooit mocha worden
verbroken en haai continuatie volkomen onafhankelijk was
van do persoon des hoogsten magistraats.
1)0 Jup)iter der staatsreligie heet steeds Juppiter
OptLuus Mxirnus, ,,de beste, giootste", bijnamen, die slechts
bij heu i oorkomen en zeker nicer in de lijn liggen van de
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terremaricoli dan van de Sabijnen, die voor hun goden Been
hooger epitheton kenden dan „vader".
Xv.
In het kalme leven van de communistische stadjes der
Po-vlakte en der Albaansche heuvelen was de bevolkin g
bekomen van de nerveuze spanning, die het wisselvallig
leven van de kleine bergboeren nog beheerschte. Geboorte
en dood van mannen of vee waren in de gemeenschap van
veel minder beteekenis dan op de hoeve.
Toen echter Rome een wereldstad begon to worden,
schrikte het door handel en ni j v erheid veroorzaakte verschil
in welvaart en de in alle groote steden naar het schijnt
onvermij deli] ke vereenzarning der eenlingen de g emoederen
nit hun rust op en bereidde ze voor tot nieuwe emotie.
Athene, Corinthe, Alexandria,
De uit groote emporia
Syrakuze overgewaaide fortuinzoekers hadden al vbor
hun komst naar het nieuwe goudland den houvast der
Kleinstadterei verloren en grepen stuurl oos, wanneer tegenslag
in taken hen tot wanhoop bracht, naar sterke remedies
voor hun aan felle prikkels gewen de ziel. Omdat ze alleen,
egoistisch, streefden naar het blinkende goud, verlangden
ze ook een particuliere audientie bij een hooger wezen, dat
met geheimzinnige kracht begaafd hun plotseling het vertrouwen in de toekomst en het welslagen zou geven. Ze
zochten in de raadselen der Orphische mystiek en der
Pythagorelsehe getallensymboliek een tooverformule, een
steen der wijzen voor hun gelddorst.
Maar naar dezelfde mysterien Bing ook het verlangen
nit van de edele zielen, die het leven begonnen to beschouwen
als een straf, het lij f als een kerker, omdat ze zich to zwak
voelden voor den wilden levensstrij d, waarin het hun scheen,.
d`at slechts ubermenschen slaagden.
In Zuid-Italia waren deze nieuwe sekten al voor Rome's
opkomst zeer verbreid en hadden zi.ch dus ook daar baan
kunnen breken. De verbinding met het veel fijner beschaafde
Zuiden bestond reeds vroeg. De tempel van de graan-trias.
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Ceres, Liber en Libera werd op den Aventijn gebouwd door
twee Dorische architeeten, Damophulos en Gorgasos, die
wellicht, de nienwe zon aanbiddend, uit Selinoes, Akragas
of Segesta, waar een plotselinge verarming de tempels
onvoltooid deed blijven, naar Rome verhuisden.
Thj deze gelegenheid vindt men het eerst de Sibyllijnsche boeken" als autoriteit in godsdienstzaken vermeld.
De ,,orakels der Sibylle" waren in Griekenland then al oud
en zelfs een zoo ernstig man als Plato zei, dat die geestdriftige uitspraken veel goed deden. Van éne waren de
Sibyilen vele geworden en onder Naar was ook die van Kyme,
wier to boek gestelde uitspraken volgens de Romeinsche
legende door koning Tarquinius gekocht waren en in hachlijke
omstandigheden geraadpleegd werden. De waarheid zal wel
deze zijn : het Grieksehe element vermeerderde in de bloeiende
koopstad zienderoogen en voornarnelijk riadat de plebs
- waartoe zeer veel uitlanders zullen hebben behoord naar 't heet in 367 vó6r Chr. medezeggensehap in staatszaken kreeg, werd het den senaat en de oude patriciërs
onrnogelijk aan den volksdrang weerstand to bieden, die
in geval van ongeluk volstrekt Wilde weten, wat de heilige
boeken aanrieden. Een ook voor ons zeer begrjpe1ijke
opwelling. Wie slant niet den Bijbel of een auder ,,goed"
bock op, wanneer hij zich wanhopig voelt?
Dc doodsangst der vreemden wist de overheden to
brengen tot openlke
ij erkeuning van de autoriteit der Sibyl
lijnsche orakels en tot het volgen van hun aanwijzingen.
ILivius vertelt van het jaa,r 399 v. Chr., dat na een erg strengen
winter, waarin de Tiber dicht vroor, in een zeer heeten
zomer een pest kwam, die maar niet afnemen wilde. Toen
men van deze bezoeking noch de oorzaak noch een middel
ter beëindiging kon vinden (d. w. z. men kon geen inbreuk
op de pax met de mumina ontdekken), besloot de senaat de
Sibyllijnsche boeken to doen raadplegen. Tengevolge van
de instructies, die de commissie ad hoc meende to ontdekken,
werden er toen voor de eerste maal in Rome voor een zestal
vreemde goden ,,maaltijden" (leetisternia) aangericht. Bij
zoo'n lectisternium plaatste men de beelden der goden aan
0. E. XIII 5
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'n prachtig gestoffeerde tafel en liet ze daar een zeker
aantal dagen staan. In dien tij d, meende men blijkbaar,
zou de aanblik van al die heerlij kheden den wrok der hemelingen wel doen versmelten. Ondertusschen betuigde het
yolk in dividueel zij n vreugde over de presentie van de goden
in zijn midden door open huffs en open tafel to houden,
zich met iedereen to amuseeren en zich met zij n vij anden to
verzoenen. Velen gingen ook in processie op naar de plaats,
waar de aanligbedden der goden (pulvinaria) waren gespreid
en smeekten hen zich to laten vermurwen. Pit noemde men
'een supplicatio. Later wend ze als onze „bededagen" officieel
uitgeschreven.
Het moet den Latijnen wel veel gekost hebben hun
hoogen „raad van ouden" to zien besluiten tot zulk een
voetval voor afgodeu, maar 't schij nt de eenige mogelij kheid
geweest to zij n de „plebs" afleiding to bezorgen.
Pat afleiding de politieke beweegreden was bewijst het
feit, dat korten tij d later aan de lectisternia ook volksspelen,
lucli scenici, werden toegevoegd. De regeering deed alsof ze
zwaar gewicht hechtte aan het volksgeloof om een aanval
op de eigenlijke staatsreligie, die aan de behoefte aan emotie
gewekt door het grootestadsleven niet voldeed, of to wenden.

XVI.
De Latijnsche godsbeschouwing was een uitvloeisel van
:staatssocialisme en dus onbekwaar den eenling an dens to
zien dan als deeltje van het geheel. Ze had de Sabijnsche
religie en cultus kunnen behouden, omdat die ook op een
gemeenschap, de familie, was gebaseerd en geen evolutieneigingen vertoonde, maar het Grieksche beginsel, dat het
individu toeliet zich in direkte verbinding met de godheid
to stellen, moest ze vernietigen of.... zelf ondergaan.
Lang duurde de strij d, maar de oude religie verloor
voortdurend terrein. De Latijnen wisten hun administratieve
gaven in andere opzichten al meer en meer aan to passen
aan de grootere verhoudingen van hun staat, maar op
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godsdienstig gebied wend hun zucht tot formuleeren hun
tot verderf.
De pontifices omsponnen de nieuwe del, die ze gedwongen
werden in to voeren en de abstracties (b.v. Spes, Honos,
Virtus, Concordia, Mens), die ze graag in de harten der
cives Romani de plaats dier persoonlijke afgoden zouden
hebben zien innemen en daarom van tempels voorzagen,
met een steeds dichter net van formiiles, hopend zóó het
iridividu blij vend of to schrikken van het palladium der
staatsbestuurders.
Misschien zou nog eeuwen lang Rome genoegen genomen
hebbon met eon leant en klaar geknipt rokje van ceremoniën,
als niet eon gevaar zonder gelken
j aren lang haar voor
ij
spood, ja haar bestaan had bedreigd.
Van 218 tot 207 v. Chr. hangt het lot van het zoo sterk
zich ontwikkolend rijk aan 'n zij den draadje. Hot machtig genie
van Hannibal verslaat ieder tegen hem uitgezonden leger
en geen oogenblik is men zeker of hij niet reeds voor de
poorten staat. Nog hondordo jaren later kon men de kin
deren 'n doodschrik op 't lijf jagen door to zeggen: Hannibal act portas!
Men kan zich nauwelijks een to overdreven voorstelling
vormen van de spanning, die zulk een toestand moest teweegbrengen in die tijden van langzame communicatie en onzekere
geruchton. De zenuwachtigheid uitte zich natuurlijk ook
in het zion van allo mogelijko voorteekenen. Men narn
steenon- en bloedregens waar; allerlei moxisterachtige dieren
werdon geboren; eon Stier kiom tot in do derde verdieping
van eon huffs en viol vandaar uit in den Tibor. Kortom, do
gekste praatjes gingon road, die alle ten doel hadden do
staatsbostuurders van nalatigheid tegenover do goden to
beschuldigen.
Nu had men in dat opzicht niet zoo groot ongelijk.
De consuls kondon soms raar met de auspicia omspringen.
Toon P. Claudius Puicher in hot jaar 249 met alTo geweld do
Carthaagsche vloot Wilde aanvallon on do heilige hoendors niet iiaar behooron aten (hot was 'n nieuwe manier
van voorteekenen uitlokken kippen to laten hongeren en
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ze dan voer to geven ; als dit hun uit den bek viel, was
de uitspraak gunstig), stoorde de admiraal zich daaraan
verder niet. Hij moet zelfs de heilige diet-en in zee gegooid
hebben, zeggende : „Als ze niet eten willen, moeten ze dan
inaar drinken." De consul Flaminius, die in 217 door
Hannibal aan het Trasimeensche-weer verslagen werd, was
heimelijk nit de stad vertrokken, omdat het hem niet gelukte goede auspicia to krijgen.
De eerste inbreuk op de gebruiken had de Romeinen
een vloot gekost (dat verlies vestigde natuurlij k juist de
aandacht op de goddeloosheid van den vlootvoogd), maar die
van Flaminius bracht de stad in een wanhopige situatie.
De ponti flees, die anders altij d maar een paar lectisternia en
supplicationes hadden doen plaats vinden, die hun religie
niet raakten, werden nu z& f ook benauwd en deden het
yolk besluiten tot het beloven van een ver sacrum, het
zwaarste votum, dat de oude terramara kende. Over deze
„gewij de lente" heb ik boven ui.tvoerig gesproken. 't Is
de eerste en laatste keer, dat de Latijnsche ceremonien
worden nageleefd in dezen hachelijken tijd. Overigens
zijn het vreemde riten, die men toepast, en nu ook op de
oude Sabijnsche goden. Een groote supplicatio en prachtig
lectisternium wordt toegewij d aan zes godenparen : Juppiter
en Juno, Neptunus en Minerva, Mars en Venus, Apollo en
Diana, Vulcanus en Vesta, Mercurius en Ceres, en tegelij k
trekt men voor Judi magni een bedrag van 333,3333 as nit,
daarbij van de Grieken het heilig getal drie overnemend.
Na de ramp van Cannae in 216 verdwijnt alle orde en
waardigheid. Het yolk meent, dat de allerhoogste geheimenissen moeten zijn geschonden of bevlekt om zulk een
zich afwenden der godengunst to verklaren. Men beschuldigt twee Vestaalsche maagden van geloftebreuk : de eene
pleegt zelfmoord, de andere wordt volgens den ouden ritus
buiten de porta Collina, op den Sabijnschen Quirinalis,.
levend begraven. De klerk van den pontifex, die een van
beiden verleid had, wordt door zijn chef eigenhandig doodgegeeseld. Ten einde raad om een middel to vinden toy
herstel der pax deorum, is men niet tevreden met het raad-
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pleg en. der Sibyllijnsche boeken, maar zendt een gezantschap
under leiding van Fabius Fictor direkt riaar het orakel van
Delphi. Ook menschenoffers worden gebracht. Men begraaft
twee Galliërs en twee Grieken (misschien omdat Gelo van
Syrakuze na Cannae tot de Karthagers overging P) levend
op hot forum boarium. Hoopte men terngkeerend tot de
homoeopathischo magie der regerimakers door éénige vijanden
to dooden allo to vornietigeu, of wilde men met de lichamen de geeston bannen in den bodem van Rome en zoo
zich hun huip verzekeren P
Het eind van de campagne van het ongehiksjaar brengt
een beetje verademing. Fabius Pictor keert terug met het
bevel sommigo goden spociaal to eeren, aan Apollo geschenken
to geven, en met de aanmaning zich niet over to geven aan
een religieuzo paniek.
Hot volgend j aar verbreidt zich het gerucht, dat een
legel reeds den Janiculus bezette. Nu worden voor het
eerst van staatswege de Etrurische haruspices, die nit weerlicht, onderzoek der ingewanden en allerlei „wonderers" de
toekomst voorspellon, to huip geroepen en aan hun bevel
eeii bededag to houden, gehoorzaamd.
Op het eind van 213 maakt de wanhoop zich ook van
de vrouwon meestor. Livius schrijft: ,,Een zoo hevige nitbarsting van religieuze overspanning ontstond in de stad,
en die wendde zich zoo beslist tot vreemde goden, dat of
de goden Of do menschen plotseling anders schenen geworden
to zijn. Niet alleen binnenshuis en in het geheim verzuimde
men do rialeving der Romeinsche ceremoniën; in hot open
baar, op hot forum, ja zelfs op hot Kapitool zag men talrijke
scharen van vrouwen offoren en bidden volgeus vreemden
Titus " . Om do opgewondenhoid der vrouwon to begrijpen,
moot men bedenken, dat na twee bloedige oorlogsjaren
Cannao alleen tachtigduizend mannen had weggerukt.
Do magistraat verloor flu niet weer het hoofd of kreeg
nit pure ontsteltenis over eon zoo origewoon verschijnsel
do bezinning plotseling terug. Do praetor vaardigde eon
uiterst verstandig edict uit. leder word verzocht zijn bizondere
teokonon on voorspellingen to deponeeren tot den volgenden
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eersten April; het werd veroorloofd bi.nnenshuis den vreemden rites na to leven, maar in 't openbaar diende de oude
religie to worden gerespecteerd.
De consuls vo]brachten het volgende jaar bizonder
nauwgezet hun godsdienstige verplichting en. De vrouwen
werden meer geInteresseerd bij den staatsdienst door de
instelling van een koor van 27 meisj es, die op den Aventij n
ter eere van Juno, de speciale godheid der vrouwen, een
lied van Livius Andronicus zongen.
Eindelijk bracht de nederlaag van Hasdrubal in 207
opluchting na den langen, bangen nood. We zij n dan in
de verhalen der geschiedschrij vers getuige van een uitbarsting van vreugde als nooit to voren of nooit later Iii
Rome werd beleefd. Allen
ook vrouwen en kinderen
trekked op naar de tempels om den goden dank to betuigen.
Men vond de pax bevestigd, de juiste verhouding van goden
en menschen hersteld en betuigde zijn dank daarvoor aan
de hooge macht, die zich openbaart in het heelal en die
men verpersoonlijkt achtte zoowel in de Sabijnsche goden,
die de tempels van Rome bewoonden, als in de koude
abstracties der Latij nsche numina.
Het was de laatste opflikkering der oude godsdiensten ;
de nieuwe mededingers lieten zich daardoor niet weer
afschrikken, de evolutie van de gemoederen naar het individualisme, geemancipeerd zoowel van staats- als van familieverband, ging ongestoord Naar weg. De eenzame en naar
emotie hakende zielen der wereldstedelingen zochten hun
voedsel in religies, die toelieten een meevoelenden god
persoonlijk to naderen en in hiernamaals-vizioenen zich to
troosten over de al duidelij ker wordende doelloosheid van
het eigen bestaan.
Op de boerderij ziet ieder duidelij k waar hij werken
moet en wat zij n werk to weeg brengt ; in kleine steden is
de „economie" ook nog overzichtelij k ; wanneer men daarentegen wereldburg er worden gaat, verliest men het begrip
van eigen onmisbaarheid volkomen. De familie valt uiteen ;
de staatsgoden hebben voor zoo oneindig velen to zorgen ;
het algemeen belang is zoo vaak in strijd met het eigen
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voordeel, dat de eenhing gaat verlangen naar een god voor
zich persoonlijk.
De tijd van den oorlog met Hannibal deed voor het
laatst de Homeinen aan den lijve voelen, dat hun individueel
bestaan van dat van den staat afhing, maar in den volgenden
voorspoed vergaten ze de les spoedig weer. Ze tasten voortaan
zoekend rond naar den voor hen best geschikten monotheIstischen godsdienst en laten wat vroeger hun genoeg
was over aan de staatslieden, die er een politiek strijdmiddel in vonden.
Van den nog natrilleriden religieuzen schrik maken de
leiders van den staat gebruik om dadelijk na den tweeden
Punischen oorlog het yolk to brengen tot strijd met Macedonië en Syrië. De opwekkende middelen zijn alle vreemd:
leetisternia, voorspellingen der harnspiees, misschien zelfs het
,,maal voor Juppiter" (Jovis epulum); a1een de religio. bij
het vok is nog echt.
Spoedig echter verdwijnt alle ernst. De wonderen
(prodigia) dienen de magistraten om persoonlijke tegenstanders to hinderen; in 144 v. Chr, schijnt men de Sibyllijnsche
boeken gebruikt to hebben om Marcius Rex to beletten
zijn waterleiding to voltooien!
iNiet alle prodigia waren politieke ficties; soms vonden
ze blijkbaar hun oorsprong in aanstekelijke nervositeit, maar
dan werden ze door de overheden evenmin als ernstig beschouwd. In 193 v. Chr. waren er zooveel aardbevingen, dat de
consuls tot niets anders kwamen dan tot de ,,verzoening"
van die booze voorteekenen. Geen van die piacula bleek
voldoende; 't schijnt bepaald een ,,relletje" of een manie
geworden to zijn. Toen deed ten slotte de senaat een decreet
uitvaardigen waarbij bepaald werd, ,,dat, als er al feesten
waren uitgeschreven tegen een zekeren dag ter verzoening
van eeii aardbeving, op dienzefden dag Been nieuwe aardbeving mocht worden gemeld". Dit vermakelijk besluit
brengt zelfs den deftigen Livius er toe to zeggen, dat het
yolk niet alleen de aardbevingen, maar ook de daarvan
het gevoig zijnde feesten moe geworden schijnt to zijn.
Met het oog op zulke verschijriselen verwondert het
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ons niet Polybius, een skeptisch Griek, een vijftig jaar na
Hannibal to zien schrij ven, dat hij de Romeinen wel heel
religious vond — d.w.z, zeer nauwgezet in de naleving der
gebruiken maar geloofde, dat die religie uitgevonden
was voor politieke doeleinden en alleen diende om het
wankelmoedige, onredelijke lagere yolk in bedwang to houden;
want „als het mogelij k ware een staat to hebben, die alleen
uit verstandige menschen bestond, zou een godsdienst 'n
overbodige instelling zij n".
De Romeinen werden niet verstandig, zooals Polybius
het verstand begreep, en bleven dus zoeken naar godsdienst,
maar zij vonden dien nooit moor op eigen bodem. „In the
next two centuries Rome gained the world and lost her
own soul" (Warde Fowler). --(Word! vervolgd.)
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Top Naeff. Voor de Poort. 2 din. Amsterdam Van I[]Iolkema en
Warendorf.
Johan de Meester. De Zonde in het Deftige Dorp. Een Vertelling
van Mensohen en Zeden. Amsterdam Mj. v. Goede en Goedkoope
Lectuur 1912.
F. V. Toussaint v. Boelaere. Landelijk Minnespel. Bussum C. A. J.
van Dishoeck 1912.
Maurits Sabbe. I)e Nood der Bariseeie ' s. 2 din. Bussum C. A. J.
van IJishoeck 1912.

Bij al ziju gevoeligheid moet het hart van een romanschrijver toch uitermate kalm en sterk zijn. En tegenwoordig
meer dan ooit, nu hij, buigende voor den eisch van objectiviteit en psychologisch inzicht, meer dan naar geestigheid
of verheffing, naar werkelijkheid vraagt. Schijnbaar seen
vrijer, inderdaad geen gebondener mensch dan hij, die in
zijn absolute gebondenheid zijn vrijheid bewaart en bewijst.
Vrij is hij slechts het oogenblik dat hij onderwerp en
belichting ervan kiest, terwiji in hoever zijn kiezen is een
gekozen worden meestal een raadsel blijft. En juist die verantwoordelijke keuze, dat ééne moment van vrijheid, brengt
hem in lange, zoete slavernij. Gekluisterd aan zijn keuze
is geen opoffering hem daarvoor to groot, geen kleinigheid,
daarvoor vereischt, hem ook onbelangrijk. Telkens zal hem
overkomen wat Flaubert vertelt: ,,Depuis un mois j'ai sur
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ma table un perroquet empaille afin de „peindre " d'apres
la nature. Sa presence commence a me fatiguer. N'importe ! je
le garde afire de m'emplir fame de perroquet" (Correspondance
IV p. 241). En tot zijn liefste vrienden, die zich bezorgd
waken: wat hij toch ziet in zoo'n papagaaienziel, zal hij
fijntjes glimlachen. Want die goeierts waken zelfs ernst
met hun politiek of kerkelij k krakeel. Hoe zullen ze dan
het zaligende en vervelende van het leven verstaan ? Hoe
dan hun aandacht kunnen geven aan een menschenziel,
waarin het zooveel vreemder toegaat dan in een papagaaienziel ? Want al spreekt men idealistisch als b.v. Pascal van
de „grandeur de l'homme", bestaande „en ce qu'il se connait miserable" en in die „miseres d'un roi depossede ", het
eind van de geschiedenis is altij d : de mensch is het wezen
dat moeilijk zijn stand ophoudt en nog al eens een pijnhjken indruk maakt.
De schrij ver voelt dit dubbel van zijn scheppingen,
juist omdat hij, door ze in het levee to roepen, ook aan
hun, laten we zeggen, lichte belachelijkheden leven geeft.
Zal hij daar maar niet overheen loopen? Hij zou het niet
kunnen. Die menschen hebben recht op hun lichte belachelijkheden, omdat zij recht hebben 'op leven, dat zonder deze keerzijde niet bestaat. Maar of het hem pijn
doet ? Deze menschen zijn hem lief, zijn hem songs nader
dan nabestaanden. Wordt het niet wreed hen ook to
teekenen als lichtelijk belachelijk P Niet ook een zelfkwelling, niet zich zelven beschaamd waken ? Want als een
fijngevoelig jongetje een kleur krijgt bij het vernemen van
jets leelijks wat hij deed noch zou kunnen doen, en als
een man in een holletje weg wil kruipen om het bespottelijk gewurrn zijner medemenschen, vaak zijne meerderen, maar niet to zien, hoe moet het den schrij ver pijn
doen, als hij onder zijn boetseerende handen zijn scheppingen lichtelijk belachelijk ziet worden ! Hoe moet zijn
liefde voor zijn schoone scheppingen dan hardnekkig de
harmonie zoeken met de hoogere gerechtigheid, die het
laatste woord der kunst is! Om zoo zijn geliefde scheppingen
niet averechts to redden en voluit recht to doen, mag hij,
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bij a! zjn gevoeligheid, vv el een bovenmate ka[m, sterk hart
hebben.
Deze gedachte formnleerde zich langzaam maar zeker
onder mijn hewonderend lezen van Top Naeff's Voor de Poort.
Want bj alle charme, die op bijna elke bladzijde van dezen
tweedeeligen roman n zacht omstrikt, verbaast dit boek
boverial door zijn stoere kracht. Dit komt door de kranige
compositie en de van binnen nit geteekende menschen, waardoor Voor de Poort als een toren uitrijst boven de vriendelijke
huisjes van haar vroeger werk.
Gebenren doet hier alleen jets niet. Frenle Liesbeth van
Landschot mag de poort van het geluk niet binnentreden.
Zij blijft hnnkeren voor de poort. Hoelang we] P Och een
eeuwigheid, eeuwigheden! Het geluk is de liefde van Scheffèr,
een opgekornen advokaat, en gehnwd met een ziek vrouwtje.
Het geluk is de liefde van Scheffer, die wel erg gauw iia
den dood van zijn vrouwtje, zal gaan trouweri met een
vroegere vriendin, een gescheiden vrouw, een cliënte van
hem. Ilet is een pijnlijke situatie die lieve, hoogstaande
freule van Landschot daar to zien bedelen, hunkeren naar
een eerst verboden en dan voorbijgegaan geluk met een
inaii haar nauwelijks waardig, haar daarvoor alles to zien
opofferen en to zien afwijzen een haar volkomen waardig
geluk -- en toch heeft de schrijfster het aangedurfd van
deze pijnlijke sitnatie het onderwerp van een grooten roman,
en is het haar gelnkt van dezen roman een knap kunstwerk
to inaken.
Dit geeft aan Voor de Poort een geheel eigenaardige
plaats, b y. naast Bondier-Bakker's Armoede, waaraan het
telkens herinnert, en waarvan het nog meer verschilt. Want
p ier als daar het sympathiek-beschreven gezinsleven van
gegoede nienschen van liberalen huize, dat echter gaandeweg
veel van zijn glans verliest. Doch Armoede werd een zuivere
familie-roinan, waarin alle leden van het geslacht Terlaet
zielkundig-juist worden beschreven, terwiji Voor de Poort
geeft het zielkundig proces van Liesbeth's teleurstelling.
Hoewel wij behalve de van Landschot's, ook nog vele
arideren zien, zien wij ze alleen voor zoover ze met Lies-
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beth's roman to maken hebben. Armoecle is eenvoudiger, en
daardoor grootseher, Voor de Poort knapper.
Doch dit knappe, het moeilijk gegeven van Liesbeth's
mislukking zoo mooi to behandelen, is niet gemaakt. Integendeel het gnat vanzelf, sch ij nt onverznij delij k. Mama van
Landschot, een snoes van een lichtzinnig grootmoedertje
van Fransche of komst, voor huiselij ke luxe en feestj es
levende, heeft Scheffer, vriend en buurman van Naar schoonzoon van Reenen, met zijn twee kinderen genoodigd op de
Hoven, want zijn vrouwtje ligt in het gasthuis en hoe
weer zieltjes hoe weer vreugd ! Liesbeth, heelemaal de
dochter van haren fijnen, to toegeeflijken vader, wijdt zich
als tante Liesbeth geheel aan de gasten, zooals ze dit
's winters aan Naar ouders en altij d aan iedereen doet. Ze
heeft een goede verloving verbroken, krij g t iets van een
nonnetje, tot ze, met de kinderen in den tuin en het park
spelend, in Scheffer den man ziet. De liefde ontluikt to
gereeder, omdat ze hem ziet zonder vrouw. In stillen, zich
door niets verradenden hartstocht, wordt haar leven een
zoeken van hem. Om hem trekt ze naar stad, schijnbaar
om de van Reenen's bij to staan, later ook de Scheffer's,

als zijn ziekelij k vrouwtj e thuiskomt, weer moeder zal worded,
dock bij de gebo,orte van het jongste sterft en zij dit gaat
opkweeken. Niemand, ook hij niet, bemerkt dat ze dit doet
om hem, en steeds blij ft ze voor hen alien de heilige Ursula,
zooals ze bewonderend schertsen over Naar toewij ding. Tot
„men" er over gaat praten, tot eindelij k Scheffer gaat
begrij pen, dock eerst als zijn tweede huwelij k al beklonken is, en Liesbeth naar de Hoven terugwankelt, waar
intusschen de onttakeling, gevolg van to royaal leven, ook
reeds aanving. Het slot is nu bevredigend veel bevredigender althans dan bij de eerste verschijning van het
verhaal in Groot Nederland (1911), waar het in wat erg
melodramatische scenes zoowat uitraasde.
Thans zien we Liesbeth terug op de Hoven, laten we
zeggen : „dertig jaar later" - zooals de ouderwetsche
roman aanhief tegen dat alles weer behoorlijk op zijn plaats
en terecht kwam. Hier echter niet dan na een crisis. Zij
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is nt een hevige zenuwziekte vroeg vergrijsd en na den
dood hares ouders moest het grootste deel van de iloven
worden verkocht. Zoo leeft ze op de zeer gekortwiekte
voorvaderlijke bezitting met een oude getrouwe en haar
honden als de arme freule van het dorp, steeds gereed
ongelukkigen to helpen, geliefd bij de boerenkinderen voor
wie ze weT tweernaal per j aar j arig is, eenzaam, wat bizar,
maar Loch in een wa gs van distinctie. Vanwaar echter dat
een zoo mager geg even als Liesbeth's vergeefs hunkeren
iiaar het geluk. zoolang ooze aandacht kan boeien?
Zeker door den stiji, door het scheppen van omgeving
en sfeer - maar daardoor niet alleen. Zelfs niet in de
eerste plaats. Van dozen roman is Liesbeth's roman zoozeer
kern en inhoud, dat, weigeren we Liesbeth's roman to
aanvaarden, de roman-zelf ons ontvalt. En we aanvaarden
Liesbeth's roman alleen omdat we van den aanvang of tot
het erode toe in Liesbeth zooveel missen. Ze heeft charme,
rustige, voorn ani e, onv ervalschte freulesm an ieren, natuurlij k
medegevoel, tact en aileiprettigste levenstechniek; ze kan
zwijgen en glinilachen, het ééne vol gratie en het andere
volkomen argeloos maar ze mist hooger, dieper levee.
Moet dit zelfs missen - want dit is de tragische voorwaarde
waarop we haar aanvaardeii. Met ook maar een greintje
zeifkennis en ook maar een zuchtje van begeerte naar Gods
kennis, had ze of dezen roman niet, of heel anders beleefd.
Stel, ze had de energie gemist de verlokking to weer
staan, ze was dan met een beschuldig end geweten den strijd
om het geluk beg onnen, en de strijd was uitgeloopen op
tragedie, met of zonder verzoening. Maar dit alles, van
zelfkennis of tot verzoening toe zij n groote woorden, die bij
Naar passen als een kerktoren op een villa. Neen, ze heeft
charme, enz. enz. zooals haar geheele omgeving dit min of
niieer heeft. Bovendien heeft zij dit in de hoogste mate,
zoodat zij de heidin wordt en wij volkomen voldaan zijii
Naar alleen over to houden van haar geheele omgeving.
En alleen door haar charmant gemis van al die voor haar
groote woorden kan ze ongerept die pijnlijke situatie aanvaarden en doormaken. En volkomen in stiji blijven als
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ze op Karen eenzamen, ouden dag nog gelukkig is met het
herdenken van haar hunkeren voor de poort van het geluk,
en „wren lang kan staren in dit gezegend-niet" (II bl, 266).
En niet eens voelen dat Naar geluk is het geluk van het
leege leven dat met een beaten glimlach maar blij ft grij pen
naar een kleurigen zeepbel die uiteenspatte, jaren, jaren
geleden.
Dit gemis derhalve vormt het aantrekkelij ke in Liesbeth. Immers een charmante oppervlakkigheid als Liesbeth
kon alleen met den onbevangen glimlach van een iederhelpende tante dit vagevuur binnengaan, om later aan
hare voorbijgegane liefde als aan een paradijs terug to
denken met de onaantastbare beminnelij kheid eener oude
vrij ster, die trots haar lichte belachelijkheid onze aandacht
blijft boeien. En daar Liesbeth's romannetje de kern van
den roman zelve is, ligt daarover dezelfde atmosfeer, de
atmosfeer van argeloos genieten van een eerst ongeoorloofd
dan verloren geluk, niet diep genoeg gaande om tragedie
of weemoed to wekk.en, Loch zoo echt en psychologischzuiver, dat het voortdurend blij ft boeien. Die sfeer van
eerst vooruitgegrepen, daarna verloren geluk ligt over de
Hoven, waar die snoes van een elegant grootmoedertje en
die ridderli j ke, mannelij k-zachte grootvader zoo allerliefst
boven hun stand gaan leven, alleen om zooveel mogelijk
menschen gelukkig to waken. Ook over het gezin van
Reenen, waar Sidonie in een wereld van wat Fransche romannetjes de haar gegevene, tegengevallene, eigene weet to
vergeten en van Reenen bij andere vrouwen zoekt wat hij
bij Naar niet meer vindt ; tot echtscheiding ook den schij n
van eenheid wegneemt. Ook over het gezin Scheffer dat
onbezorgd misbruik maakt van Liesbeth's opofferingen, terwijl als eindelij k hem de oogen opengaan, hij weet dat
het telaat is voor herstel. En ook pier weer: hun leegte,
hun gemis redt hen. Ze weten niet eons dat vooruitgegrepen of verboden geluk Been of reeds voor het genieten
verloren geluk is — en daarom alleen blijven ze ons boeien.
Met een enkele uitzondering is de taal van dit werk
volkomen in den stijl van doze atmosfeer. Want de taal
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is van g oede aehterhoeksche f anlilie, welverzorgd, rack en
vluchtig, en nauwgezet teekenend zooals dit in deze sfeer
behoort. De uitzondering is dat we wel eens op een zin
stooten die lijkt op een minitafeltje van ja wie weet hoeveel in elkaar geschoven zinnen. Als b y . op deze:
,,Dien avond wist Liesbeth de kinderj uffrouw, welke zij
de vorige dagen, niettegenstaande het ijl gesnap haar zeer
verveelde, bij zich in de serre had genood, onder het voorwendsel: dat Naar beiden beneden het geluidje van den
kleinsten, Ben, die schreiend was ingeslapen, wellicht kon
ontgaan, op de bovenverdieping to posters, in de kleedkamer
van Sidonie" (I bl. 90).

Iets eig ens heeft anders deze taal door kinderlijk plezier
in verkleinwoorden en woorden van speciaal gelderschen
klank, als ik er hier twee onderstreep : „het vosj e, dat van
wierigheid in galop sloeg " (I bl. 78) en „een kaarsenkapje,
waar het gouden tongetje duvelig bovenuit danste" (II bl. 11).
Een taal bovendien, die ons voortdurend nnenschen en
geen ding en of toestanden teekent, dock daarbij door een
vlugge vergehjking, een raak detail achtergrond geeft aan
het verhaal. Zooals nit grooten overvloed ik deze sleehts
cursiveer : „Therese !" (alt?jd wordt ze Bijoute genoemd)"
,,,,Therese!' berispte Menno streng, haar bij den doopnaam vattend,

alp het vosje bij den teugel.

De kinderen ver-

schrikt van dit zeldzaam woord, schoven stil bij." ,,Honderd...
dacht ze, het onverwerkt getal met de lippen herhalend,
houderd dagen, een eindeloos verschiet van honderd dagen,

n1 geheirrze deui en".

,,Hoe Liesbeth ook (naar de ijsbaan)

tuurde, tusschen de zwevende meuigte,

:wart knipsel teeter het stink verschiet,

als een beweegljk

ze herkende niemand

weer" ( I bI. 79, 88, 106). ,,En des avonds, afgescheiden van
het overige gezin, to zamen met Vader in de groene bibliotheek, rustte ze tusschen de boeken,

als tusschen kloostermuren,

nit van haar pelgrimstocht" (II hl. 74).

Deze nu zonder eenige overladenheid rijke verhaaltrant
zoo volkomen passend bij deze visie op de Bingen, doet
ons aldoor genieten van Liesbeths zoo uitvoerig verteld
romannetje. Hooren we ten siotte dat we een verhaal lazen
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van dertig jaar geleden, dan kij ken we even op. V olkomen
juist: als deze menschen zich moeten verminderen, schaffen
ze geen automobielen af, wel paard en rijtuig en wat bedienden ; maar : was toen ook al de banaan een gewone
dessertvrucht ? Of, en dit klemt meer : veranderde in een
menschenleeftij d de geestelij ke atmosfeer deter kringen dan
zoo weinig dat we eerst aan het slot gewaar worden dat
we her dertig jaar terug geleefd hebben ? Dat we deze
vraag eerst aan het einde doen en zonder antwoord to
krij gen, wij st op een bedenkelij ke leegte. Doch dat we
daarvan onder het lezen zoo weinig last hadden, erkent
tegelijk onomwonden dat de schrijfster met deze twee deelen
Voor de Poort een zeer knap werk en de voile maat van
Naar talent heeft gegeven.
„Deze tij d levert uitsluitend epiek in proza ; die, geloof
ik, zoo mooi als ooit".
Dit zegt in De Zonde in het Deftige Dorp (bl. 111) van
Johan de Meester een der meest sympathieke figuren dezer
Vertelling van Zeden en Mensehen, zooals de bescheiden soustitre luidt. Is de met verbluffend succes bekroonde seri.e bij
de Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur verschenen
Nieuwe Romans, waarvan dit boek weer een nieuw deel
vomit, daarvan niet het sprekendst bewijs ? Zijn de dagen
dat het romancers en vertellingen in poezie regende reeds
lang voorbij, ook de klacht, waar toch onze oorspronkelijke
romans bleven, heeft uitgediend.
Wie zich een weinig weet aan to passen aan het tegenwoordig wat guile gebruik van het woord epos kan den
bovenaangehaalden spreker, den gewoonlij k een hei-hut
bewonenden en in dit deftige dorp slechts terloops vertoevenden dichter Kleestra, gaarne bijvallen ten opzichte van
het door hem genoemde v erschij nsel. Ook wat zij n waardeering ervan betreft ? Is onze „epiek in proza" „zoo mooi
als ooit" ? Brengt een prettig zich thuis voelen in eigen
tij d niet licht tot zulk een grage bewondering ? Zou b y. de
tijd die genoot van Cremer's en dweepte met BosboomToussaint's romans zich niet eenzelfden pluim op den hoed
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hebben g estoken ? En weten we niet dat Helmers aan Tollens sc hreef liefst in 1809 —P: „Unze vaderlandsche
dichtkunst staat thans op een hoogte, waarop zij nog nirnmer is geweest. Onze naburen overtreffen wij op dit oogenblik zeker".
Doch deze herinnering ontneemt ons niet nurksch de
waarheid in Kleestra's bewering vervat. Integendeel: het
is waar, ons prozaverhaal bloeit en schij n t to deelen in den
merkwaardigen bloei van ons volksleven, een opbloei vooral
op technisch g ebied merkbaar.
Ook De Zond e in het Def tige Dorp is een vlotverteld
verhaal, een knap stuk werk, en met gene uitzondering
vooral knap in de techniek. Die uitzondering inaak ik voor
het dialect. In het, verder met gang eduide, deftige villadorp
komt narelij k ook het yolk aarn het woord.
„Soo sj agrij nig as-'t-ie et sai, wel most die proate fen
Job en s'en frauw.. D'er is tuck cheep Naas' bai, Daumenee. .
De ruch'baarheid fan Dien en.. hier meheir, Mefrau.. Mefrau
is seker niet onkundig, dat die ferkeiring heef' me' me saun"
(bl . 16516, 251).
Geldersch is dit zeker niet; TTtrechtsch, Gooisch evenmin.
Lij kt het niet beden kelij k op achterbuurtsch nit een Hollandsche stall ? Ja hooren we her niet meneer Hovink, den
parvenu nit de stad, die zich „in tien jaar tij d heeft rij k
getabakt" (bi. 9) door de telefoon met den peer van
Loodij ck ongeveer hetzelfde dialect gebruiken :
„mit wie spreik ik... Hofink. Ja, ik bin 'et self. Morge
meneer Fan Laudaick. wat seg' u?" (bl. 303).
Behoudens deze uitzondering nu worden al deze menscb en uit het deftige dorp obj ectief geteekend, ieder in
hun „eigen maniere van spreken " (Vondel). Het pastoriegezin,
de kasteelfreules, de notabele societeitsbezoekers, de kerkeraadsleden, de ouders van Dina, het kindermeisje van de
pastorie, het verwaande, mislukte schrijvertje, dat lanterfantert van het geld van zijn schoonvader Hovink, ook zijn
vriend, de dichter Kleestra, en vooral de ongehuwde dokter
en dit is bepaald goed gevonden en geda.a n
Stork, die
O. E. XIII 5
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door zijn praktij k vanzelf met alle kringen in aanraking
komt al die menschen zijn vlug, vlot, en scherp geteekend. Van hinderlij ke tendenz geen sprake ; en nergens
hokt het verhaal. Toch kan het op den duur niet bekoren.
Pit ligt allerminst aan het gegeven. Wat immers is verre
van verdienstelij k. Het is dat, o ironie, nit het deftigste
huis van dit deftige dorp de zonde deze hoogstfatsoenlij ke
wereld in opschudding komt brengen. De zonde doet Naar
intrede in het deftige dorp nit de pastorie nietwaar ? dat
is een bizonder fijn gegeven. Zoo onwaarschijnlijk als de
werkelijkheid, en even onweersprekelijk.
Maar de pasforiebewoners, dominee Wedelaar en zijn
vrouw, denken zelfs niet aan deze mogelijkheid. Hij is met
bizondere zorg geteekend. Als er in elken stand, zooals de
volksmond zegt, „meer martelaars dan apostelen voorkomen"
en dit in verdubbelde mate geldt van het predikantsambt,
dan moet men erkennen dat hij er mee door kan. Nog
wel grooter sukkelaars dragen de toga dan dominee Wedelaar, die nog wel eens een beroep zal krijgen en best in
de Synode zi.tting kan nemen. 's Maandags begint hij al
weer aan zijn nieuwe preek, wat weinig collega's hem nadoen.
Ook is hij een ijverig pastor en ke pt enorm veel teksten,
wat evenmin van iederen dominee gezegd kan worden. En met
zekere reverentie worden van hem verre gehouden allerlei
domineeshebbelij kheden, die hen allerminst tot sieraad
strekken. Echter blijkt moeilijk nit to maken wat hij wel
is. Zeker niet een man, misschien nog het meest een teksten-phonograaf. Pit bebrilde, zeer bijziende wezen moet
nu hooren dat zij n than s to Edinburg studeerende voorzoon een misstap heeft begaan met hun kindermeisje Dina,
waarvan de gevolgen niet uitblij ven. Pat zulk een zonde
kon geschieden, en nog wel in de pastorie, het htiis der
gemeente ! Die zonde dient openlijk beleden, door hen beiden,
ook door- hemzelf ! Hij doet het dadelijk, met veel zelfbeschuldiging bij den Kerkeraad en 's Zondags met veel
publieke verdeemoediging van den kansel. Zijn tweede vrouw,
van verarmden adel, en dus een ideaal van een domineesvrouw voor het deftige dorp, zorgt ondertusschen Dina nit
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de pastorie to krij gen en Naar stiefzoon er nit to houden.
Met een en ander vindt de gemeente dit ernstige geval
zoo prachtig behandeld, dat het 's Maandags daarop niet
stils taat van equipages en automobielen, die de pastorie
hun sympathie komen betuigen. Stel nu tegenover deze
gestukadoorde harteloosheid de ongezouten pittigheid van
Diva's moeder, terecht verontwaardigd Naar dochter zóó
nit de pastorie thuis to krijgen, maar tegelijk zich h.erinnerend hoe het ,,met groote heeren slecht kerseneten is",
zoodat ze op Naar manier ook deemoedig en listig doet --en ieder ge voelt Welk een kostelij ke ironie over 's werelds
ijdelheidskermis ons pier had kunnen verkwikken.
Edoch, ironie is een levenswijn, niet slechts keurig
van bouquet, maar vooral pittig en nooit wrang. Ironie
wacht zich wel de grens die Karen hooggeboren, geestigen,
of g ezellig-boertenden spot scheidt van den laaggeboren,
onherstelbaar-kwetsenden schimp to overschrijden. Zij kent
de waarde van dat welks uitwassen zij belach elij k maakt.
Zooals schimp scheldt om to dooden, hoont zij om to
heelen. Zij heeft ontzag voor dat waarmee zij een weinig
colt. En dat ontzag houdt haar lenig en gracelijk, en laat
haar de diugen wel lichtelijk-belachelijk, maar nooit zwaarmispunterig zien.
Dit v oelt deze ironie ook wel. Zij wil fijntj es spotters
over De Zonde in het Deftige Dorp ; zij wil niet schimpen
over Het Sehandaal in het Sehzjnheilige Dorp, zooals in het
laatste geval de titel zou luiden. Zij wil met Karen spot
over de verkeerde opvatting der zonde, niet miskennen
dat er een juiste, ernstige van bestaat. Doch dit laatste
vergat ze her een weinig, zoo niet geheel. Volkomen ironie
is het b.v. als Chesterton glimlacht over „the happy doctrine of the Fall" (cfr. 0. E. 1912 bl. 371). Die glimlach
karakteriseert uitnemend al den weemoed en ook het weerbarstig to behandelen karakter van de zonde. Maar lacht
niet over het zondebesef zelf. Zooals pier wel een weinig.
Hier schijnt zonde hoogstens een deftige buitenissigheid
om de onnatuur, het „bijgeharkte", zooals Dokter Stork
aardig de fatsoensmanie dezer menschen noemt (bi. 44
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en passim), een glimp van dieper leven to geven. Ja zelfs
geen ongevaarlij ke lief hebberij, als „een starre abstractie",
die het menschelij k gevoel onderdrukt. Zoodat het zondebelij den van den vromen, d.i, onpraktischen, stumperigen
Wendelaar niet is dan: „sanctie to geven aan wat zij (ni.
de menschen van het deftige dorp) zeiden" (bi. 300). Tegenover dit weee gedoe wordt dan de natuur verheerlijkt.
Aldus: dat Dina ten slotte gaat trouwen met een ruwen
Bonk, een vorigen aanbidder, Evert Polsbroek. En Stork
vindt dit prachtig, heeft daarover inwendig pret. „Evert
Polsbroek had zijn sympathie. Hij was een stukje natuur
in dit dorp. Een deugniet wel, maar een kloeke kerel ;
altijd goed geweest voor zijn moeder" (bi. 321).
Deze oplossing is wel erg-nieuw, verbluffend-eenvoudig.
Geen onpraktisch gezeur over zonde, maar „retournons a
la nature" (Rousseau).
Maar als nu niet het zondebesef maar het gemis er
van eens onnatuurlijk ware? Ms dit pri.naire
besef nu eens
s
den waan wegvaagde en ons uitdreef tot goede praktij k ?
.Als dit nu eens niet, zooals hier, de plechtig doende bezegeling van een onpraktisch, maar wel, wat pier bij niet een
deter vel en 't geval is, het ontwaken ware van een bij
uitstek praktisch leven ?
Ja, dan is de ironie van De Zonde in het Deftige Dorp,
die aan dit technisch-knappe werk zijn eigenaardig accent
geeft, to wrang en dus niet zuiver.
Deze erne regel wit wekke bij u, welwillende lezer,
niet de gedachte aan slechts half-gepaste schrijversweelderigheid, maar zij u een wenk dat jets eigenaardigs u wacht.
Want ik ga u vertellen van een simpel boeksken, slechts
een goede honderd bladzij den groot. Doch dat besproken
wordt in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklij ke ... .
Academic. Terwijl het anders niet is dan een literair kunstwerkj e, en de verslaggever enkel is een levend kunstenaar,
niet eens behoorlij k dood en beroemd. Een kunstenaar
niet membre de l'Academie francaise of van een der onderafdeelingen van l'Institut, die zijn: l'Academie des Inscriptions
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et Beiles-Lettres, l'Acadmie des Sciences, l'Académie des BeauxArts en l'Acadé'irtie des Sciences morales et politiques, maar
gewoon-weg lid eener Koninklijke Academie. Waar hij dan
de aandacht zijner medeleden vraagt en verkrijgt voor de
mededeeling dat er is verschenen een klein verhaal, dat
verwierf den letterknndigen prijs der provincie. En waar
hij dan van het boeksken meedeelt dat het ,,is van buiten
oowel als van binnen even kostelijk en fijn. her is een
brntaal onderwerp op delicate manier behandeld en de
1audeljke poëzie is er opgevat en levend gemaakt met een
hoogst verfijnde woordkunst".
Niet waar, dit alles klinkt niet-hollandsch, wat daarom
nog niet wil zeggeu: dwaas. Inderdaad blijkt bedoelde
acadernie: do Koninklijke Vlaamsche Academie, de aangeduide kunstenaar: Stijn Streuvels, genoemde in eigen letterkuiide belangstellende provincie: de provincie Brabant, en
het geprezen boeksken: Landelijk Minnespel door F. V.
Toussaint van Boelaere.
Gaf Toussaint, van wiens hand nog alleen wat fijne
schetsen en de keurig-vertelde legende Onze Lieve, Vrouwe
van Halle verschenen, dan in Landeljk Minnespel zoo jets
bizonders P Op het eerste gezicht zou men het niet zeggen.
Hot geeft, zooals de ondertitel zegt: Het verhaal van een
Day to Lande, van eon zonnigen zomerdag die ondergaat in
donkeren wellust en dood. Echter geen wulpsch verhaal,
daar hot eer wil bevestigen dan verbreken: ,,. . d'eerbaerheydt
van den honwelijcken staet, waer of hot violeren noyt en
is gheschiet, oft do daders hebben haar zelven in groot
verdriet gebracht", zooals waarschuwend hot motto ervóór
luidt, aangehaald nit Het eerste deel van do Tragedische oft
Klaechlijke Historian bi. 382. Zeker niet wulpscher dan by.
Jacob Cats' Vrijster-Mart. Terwiji dan pier gelukkig de
zedeles ontbreekt, die Cats gerechtigde zijn smakelijk-onsmakelijke sexueele verhalen op to disschen - waarbij echter
billijkheidshalve dient bedacht dat do toenmalige tijden wel
minder preutsch, doch daarom niet onzedelijker waren dan
de ooze. ]Jaartegenover geeft flu Toussaint aan zijn niet
direct kiesch verhaal eon Voorhany en Aanhany, waarvan
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het eerste vertelt hoe hij deze boerenhistorie hoorde van
een braaf burger, en het tweede hoe hij ze vindt :
„-- Dwaas, waarde Neer, is uw verhaal allerminst. Misschien is het niet overal even onschuldig. Ik zelf zie er geen
kwaad in, maar..." (bl. 107).
Na nit deze titteltj es den door den schrij ver zelven gegeven wenk beaamd to hebben, dat dit verhaal er allerminst
een is voor iedereen, vragen we waaraan het zijn waarde
ontleent. En dan luidt het antwoord zonder aarzelen : aan zijn
wonderbare kunst en eenvoud; aan zijn wonderbaren eenvoud en kunst. Want die gaan hier van het begin tot het
eind zoo ongeloofflij k-mooi samen dat lezen hier is bewonderend genieten, en genietend bewonderen. De paarden, de
hof, de vier personen van het drama, de Boer en de knecht,
de pachteres en de meid zijn met voorzichtige, nooit-feilende
streken daar ineens voor ons gezet. En er gloriet en waait
en luwt en dreigt bovenal om deze menschen zulk een atmosfeer, dat ze voor ons levee, werkelijk tastbaar, onvermij deli] k en onontkomelijk. Dit wil zeggen dat we hier
staan voor een triumf van obj ectiviteit. Wat weer anders
niet beweert dan dat hier kunst, volop kunst, van alle
kanten to bekijken kunst is to genieten. Die tegelijk echter
zoo eenvoudig is, dat ze eer geboren dan gemaakt schijnt,
trouwens in al Naar eenvoud even ingewikkeld, onwaarschijnlijk, en niet to fabrieken is als het leven zelf. Deze
eenvoud welke kunst, en deze kunst Welke eenvoud is
blijkt nit een pracht van taal die verrast, als was ze hier
geschapen, voor het eerst gesproken. Pit blijft de charme
van elke woordkunst, waarin het rhythme des levens golft
en elk detail de frischheid heeft van een ongerepten zomerochtend, terwijl er misschien geen enkel nieuw woord in
to vinden is. Pit treft ons in stukken van Adriaan van
Oordt's Warhold, in brokken van Querido 's Jordaan, in het
werk van Guido Gezelle en Stijn Streuvels, aan Wien dit
Landelij k Alznnespel is opgedragen. Maar het eigenaardige
van dit verhaal is dat deze weer natuur geworden kunstvorm zoo volkomen past bij dezen inhoud. Precies als in
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Het Kerstekind van Stij n Streuvels. En derhalve a nders doet.
Omdat de inhoud van Landelijk Minnespel, een eer banaal
dan idealistisch, eer wat onkiesch dan stemmig gegeven,
zoo hemelsbreed verschilt van dien van Het Kerstekind.
Daarom moest de compositie van Landelij k Minnespel zooveel verfijnder zijn die van Het Kerstekind. Daarom moest
de Voorhang voorbereiden op dit naakte verhaal van ongebreidelde passie, daarom moest de Aanhang met berustigend
gebaar de afschuwelij khei d van het met kiesche woorden
verhaalde, onkiesche overspel-relaas, kunstig toedekken.
Maar daarom is Landelzj k Minnespel ook wel geworden een
werk van hoog-verfijnde woordkunst, niet een juweel van
eehte volkskunst als Het Kerstekind, zooals Toussaint ons
nog eens moge schenken als de niet alleen voor ouderen,
maar voor alien genietbare openbaring van zijn zeer eigenaardig talent. Om daarvan lets to toonen, ziehier de Voorhang :
„-- Zijn er," vroeg ik den deftig-bezadigden burger van
goeden doers, Bien ik pas een veertiger dacht, dock van wien
verzekerd werd dat hij al diep in de vijftig was, „— zijn
er," vroeg ik dus zachtmoedig : „dwaze kroegj es ook hier in
't dorp ?"
$ij nam stil zijn sigaar uit den mood: zijn roode, met
fijne, bruine vlekjes en kloofjes gestreepte lippen krulden
langzaam voor-uit tot een gezwel van paars-rauw vleesch.
Toen ontvouwden ze zich gesapig van her vlak neer, als
een kruipende, kleuren-warme rups : — of hij in godsvrucht
zijn gemoed onderzocht.
„— Als ge zwij gen kunt... .
— Ho!...
-- Wil ik wel meegaan, en toonen...."
Wij zaten met ons beiden, op een laten avond, in den
tuin van den Plezanten Hof. Staeg ruischte rondom ons 't
beweeglij k loof der tot een wijd prieel geknotte linden. En
Loch was het eenzaam en stil. bog door de spleten van de
donkey-massale kruinen der boomers straalde des hemels
luchter-blauw fluweel. Ons ten gerieve, hing aan een ijzerdraad, tusschen twee linde-stammers gespannen, een koperen
lamp met zinken scherm. Haar licht vloeide geel over onze
hoofden en, tussehen ons in, over 't groen-geverfde tafelvlak.
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In de glazers glom 't bier als robijnen. En vreemd-rood in
den matten schijn van 't licht, gloeide het oog van 't laaiend
sigaren-elnd.. .
Maurits Sabbe is ons een zeer goede bekende, al zagen
wij hem misschien nooit. Want zijn kunst nam met zij n
.Aan 't Minnewater dadelijk ons apart. Vertelde then, als
vas het een voor ons speciaal bewaard geheimpje, een
verhaal vol vlaamsche leute : De Filosoof van 't Sashuis,
die humoristisehe idylle die We ons met genoegelij k gemonkel blijven herinneren. In de anders ietwat zoetelijke
Mez van Vroomheicd pakte, hoewel minder, Loch ook nog
ditzelfde intieme, dit persoonlijke, wat aan Sabbe's eer
gewoon dan buitengewoon schrijverstalent, Loch een buitengewone bekoring geeft. Doch in De Nood der Barzseele's
verwachtten we minder dit aparte, intieme ; want dit Werk
is geen idylle maar een tweedeelige roman. Die ook eerst
in alle breedte gaat vertellen van een Vlaamsch stadsgezin
nit den eenvoudigen burgerstand, zoodat We eenigszins
plichtmatig die aandacht oproepen Welke vereischt wordt
om een grootsch, objectief, episch kunstwerk to waardeeren.
Tot we al spoedig met zekere opluchting bemerken ons
niet behoeven schrap to zetten en to kunnen blijven genieten van Sabbe's eigenaardig, gemoedelijk talent. Waartoe zeker niet weinig bij draagt dat het lange levensverhaal: eerst van vader erl moeder, daarna van den weduWnaar, en ten slotte van twee, ongehuwde zoons Bariseele,
in verscheidene hoofdstukken is verdeeld, die hoezeer ook
in elkaar doorloopend Loch telkens een bizonderen trek
of geesteshouding dezer wel zeer eenzame, en aparte Bariseele's teekenen. In alle fijn-geaquarelleerde schetsen van
deze ietwat eigengereide, verdoken menschen, die bij al
hum oogenschijn lij ke ongerij mdheid Loch volkomen weergeven die kleine burgers, zoo ongelooflij k trotsch op hun
stand, een milimeter hooger dan van de buurt, proeven
we weer het eigenaardige talent van Sabbe. Vooral in het
humoristische, ietwat ondeugende en Loch kiesehe vijfde
hoofdstuk, Jean Baptiste en het Venusboe f ken : en in het slot-
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hoofdstuk Bietje de Verovei'wir.`ter, dat wend een pracht van
een idylle.
En het bizondere van dit eigenaardige talent van
Sabbe is dat we het zoo prettig-duidelijk kunnen omgrenze'n. Het eerste wat er altij d opnieuw van bekoort is het
volkomen afwezig zijn van den superlatief. De reclame
kan er niets mee doers. Want dit talent is noch het
grootste, noch het brutaalste, noch het rij kste, noch het
eerste, noch het goedkoopste. net schuwt alle uitersten,
weet van intoomen, maathouden, ophouden en harmonisch
afronden. Daarom brengt het weinig in verbazi.ng, doet
geen gat in de lucht slaan en niet grij pen naar groote
loftrompetten.
Het tweede, dit eerste schijnbaar uitsluitende, inderdaad ondervangende is: dit alles, wat er om zoo to zien
bedenkelij k-akademisch, gemaakt en bij eengezocht uitziet,
wordt her onvermij deli] k, n atuurlij k. Zonder jets van
het artistieke to verliezen. Wil men, zeker : dan is dit
talent tot op zekere hoogte de triumf van het gewone,
van het ordinaire. 1Vlaar dit is her allerminst een misprij zing, peen, een zeer hooge waardeering, zoo niet de
hoogste. flier gevoelen we dat het gewone, ordinaire een
schoonheid en intieme heerlijkheid heeft, verre, verre nitgaande boven die van het ongewone, het extra-ordinaire.
Erkennen we dat de kunst ook nog wel een andere
taak heeft dan in de eerste plaats de heerlij kheid van het
ordinaire aan to wijzen. Maar eveneens dat als de kunst
dit mag en kan en bereikt, ze een intieme bekoring verkrijgt,
to inniger, naarmate ze zoo buitengemeen zeldzaam is.
Want niets is schooner dan de schoonheid van het
gewone, en niets zien we minder.

DANTE'S INTREDEN IN HET WOUD VAN
'T AARDSCHE PARADIJSS
Purgatorio XX VIII 1-70
DOOR

Dr. J. D. BIERENS DE HAAN.

verlangen d in to gaan het godlij k woud,
Dat in zijn dichte loover en vol leven
't 4ntwakend morgenlicht omsluierd houdt,
Heb zonder wijlen ik mij heen begeven
En langzaam, langzaam over 't bloemenveld,
Dat allerzijds zijn geuren op deed zweven.
Een zoelte, onveranderd waar zij welt,
Kwam, Coen ik ging, mij aan het voorhoofd tegen,
Zacht als de drang, die zoelen wind verzelt;
Waarop het loof zich willig mocht bewegen,
En overal zich heenboog naar dien kant,
waar vroegst de schaauw des Heilbergs is gelegen

1),

Maar niet z66 week het nit den rechten stand,
Dat 't vooglenheir den lente-tang moest staken,
Dien 't in de kruinen zon g op kunstgen trant.
1) Santo monte : de Louteringsberg. De echaduuw ligt des morgens
westwaarts.
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Maar vreug-vervuld zoo riep hun zang 't genaken
Des uchtends 't welkom toe in 't groen geboomt,
Dat met hun rij m een melodie wou makers;
Zooals 't van twij g tot twij g door 't pij nbosch stroomt
Dat rij st, op Chj assi's kust omhoog gedragen.,
Als .Aeolus zijn zuidewind onttoomt.
Reeds dorst ik langzaam mijne schreden wagen
In 't oude wood, z66verre dat ik niet
Terugzag, waar ik 't woud was ingeslagen,
Tot, zie ! een Beek mij n gangen weerstand biedt,
Die met zijn kleine golven 't kruid ten linkers
Ombuigen deed, dat aan zijn boord ontschiet.
En alle waatren, zelfs die 't zuiverst blinker,
Schenen bij dit van troeblen card to zijn,
Waar niets tot het verborgen' kan verzinken.
Dees stroom stuwt door een schaauw zijn kristallijn,
Wordt nooit verlicht en laat zich niet bestralen
Des daags door zon of 's nachts door maneschijn.
Stand held ik met den voet, schoon d.' oogen dwalen
Over het beekj e vol bewondering
Naar al de bloemen, die langs d' oevers pralen.
En daar verscheen mij zoo, gelij k een ding
Op eens verschijnt, dat door zijn wonderheden
Elk ander denkbeeld wegdreef en verving :
Een Vrouw, alleen en zingend aangetreden,
Die bloem verzaemd' aan bloem, waarmee het spoor
Besehilderd was rondom haar wandelschreden.
„Ei ! Schoone vrouw ! die in der liefde gloor
U koestert, zoo 'k naar uw verschijning reken,
Die van het hart spreekt en getuigt daarvoor :

2,$4
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Boom u de wil naar d' oever dezer beke
Herwaart to naadren, sprak ik then tot Naar,
Dat ik verneem wat uw gezang beteeken.
Gij brengt mi j in 't geheugen wie en waar
Proserpina was, then Naar moeder weende,
Die Mar verloor, en zIj haar lentejaar."
Gelijk een vrouw de voeten zet en d' een den
Anderen voet op kleinen afstand houdt
En dicht bi j d' acrd, wanneer zij danst
zoo leende
Zij zich to mijwaart, op haar rood en goud
Gebloemte naadrend, d' oogen neergeslagen,
Zooals . een zedig meisje nederschouwt.
Zij gaf aan mij n gebeen hun welbehagen,
Zoo naderkomend, dat Naar zoet geluid
En zijn beduidnis mij werd aangedragen.
Zoodra ik was genaderd, waar het kruid

In 't water van den schoonen stroom zich baadde,
.lief zij Naar hoofd en schonk Naar blik vrij-uit.
'k Geloove niet, dat ooit zulk licht ontlaadde
hit Venus' oog, wanneer zij onverwacht
Door d' eigen zoon werd met zij n pij i verraden.
Daar stond z' aan d' andren oever en zij lacht'
Al saamlend vele kleuren met de handen,
Die zonder zaad de grond to voorschij n bracht.
Brie schreden held de stroom ons uit elkandren.

VERZEN
noon
JACQUELINE E. VAN DER WAALS.

GELIJK EEN BLOEMU...
Gelijk, o groote zon, de bloemen dezer hovers
's Morgens to wachten staan op 't rij zen van uw gloed,
En, als uw schijnsel komt, dien lichtglans van her boven
In 't hart ontvangen, dat zich voor u opendoet,
En bloeien naar uw wil, en met hun schoon u loven,
U, die hun schoonheid zijt, en God, en hoogste goed,
En 's avonds, als de glans van uw zoet licht gaat doyen,
Tevreden slapen gaan, als alles rusten moet,
Zoo ligt mijn ziel voor God en doet zich voor Hem open,
voor Hem, der zielen Zon, die 't eeuwig schijnsel geeft,
En bij Wiens godlij k licht mijn zitten, opstaan, loopen,
Al, wat ik ben, of doe, of niet doe, waarde heeft;
Zoo ligt mijn ziel voor God, zoo zonder vreeze of hope,
Tevreden zoo ze sterft
of zoo ze eeuwig leeft.

IK KAN NIET ANDERS....
Ik kan niet anders dan mij zelf belij den,
Wanneer ik spreek, spreek ik mij zelve uit.
Dan zoek ik soms, zoo heimlijk mijn verblijden
En smart to zingen, dat de oningewij den
Niets hooren dan een liefelij k geluid ... .
Ik kan Diet anders dan mij zelf belijden,
Ik spreek mij zelf in al mijn liedren nit.
Ik zou wel graag van andre dingen spreken,
Maar wat ik schep, het is mijn eigen beeld;
En tracht ik me ook al spelend to versteken
in lath, in taal, in teeken
In vreemd gewaad
verraadt zich, wat ik heimlijk had verheeld....
Ik kan alleen maar van mij zelve spreken,
Al wat ik schep, het is mijn eigen beeld.
Ik kan niet anders dan mij zeif verkonden,
Ik vind mij zelve altij d en overal ;
In elk mysterie, dat ik wil doorgronden, .
Ook in mijn God
heb ik mij zelf gevonden,
Wie, die mij van mij zelf verlossen zal ? ... .
1k kan niet anders dan mij zelf verkonden,
Ik vind mij zelve steeds en overal.

BU ITEN LAN D.
Nog altijd geen vrede. Maar hij is ontegenzeggelijk weder een
goede schrede naderbij gekomen, sedert ook het even heldhaftig
verdedigde als aangevallen Adrianopel eindelijk gevallen is. De
zaak van Skoetari en van de oorlogsschatting houden het tot stand
komen van den vrede nog tegen, maar de voor de Tsjataldsja-linie
gesloten wapenstilstand wijst op een spoedig definitief einde der
vijandelijkheden.
Skoetari verkeert namelijk nog altijd in staat van beleg, hoewel de mogendheden het aan het onafhankelijke, nog souvereinlooze
Albanie, waarbij het historisch, geograftsch en ethnologisch ook
behoort, hebben toegezegd en Turkije dit heeft goed gevonden.
Maar de Montenegrijnen willen het hebben als prijs voor al hunne
moeiten en zware verliezen. Zij willen, ofschoon door de Serviers,
die hunne troepen terugtrokken, feitelijk reeds in den steek
gelaten, niet anders wij ken dan voor door de mogendheden gebruikt
geweld. En dat geweld is in aantocht. Een gemeenschappelijke
vlootdemonstratie van Oostenrijk, dat in dezen krachtig voor
Albanie opkomt en dit blijkbaar tegenover bet op den Balkan
machtige Servie en Bulgarije tot zijn trouwen vriend wil makers, met
Engelan d, dat de militaire leiding op zich heeft genomen, en Duitschland, gesteund door de moreele, ja feitelijke medewerking zelfs van
Rusland en Italie, zoo nauw met de Montenegrijnsche dynastie
verbonden, zal de Montenegrijnen tot rede brengen. Zij sputteren
nog ernstig tegen en dreigen met bloedig verzet maar het einde
is to voorzien en koning Nikita van de Zwarte Bergen zal naar
zijn rijkje moeten terugkeeren zonder Skoetari to hebben veroverd
en geannexeerd. Veroveren, dat zou men hem nog wel willen
toestaan, maar houden in geen geval. Montenegro zou zoodoende met
weinig voordeel van den oorlog afkomen, tenzij er nog iets op gevonden wordt, b.v. door een groote schadeloosstelling in geld,
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grooter dan aanvankelij k reeds door de mogendheden is geboden.
Er liepen reeds geruchten, dat koning Nikita zou aftreden als
gecompromitteerd tegenover zijn eigen yolk, ja dat Montenegro in
zijn geheel bij Servie, het nauw verwante grootere rij k, zou worden
ingelijfd en de dynastie zich tevreden zou stellen met rechten op
den Servischen Croon. Die geruchten zijn weder verstomd maar
het is Loch wel tragisch, als het dappere kleine bergvolkj e, dat
den strijd moedig begon, zoo in den hoek zou worden geschoven
en hoogstens met een goede fooi zou worden afgescheept.
En ook met de oorlogsschatting is het nog lang niet in orde.
De bijna 70 millioen turksche ponders (750 mill. gulden), die door
de bondgenooten worden gevraagd, zijn blij kbaar een to zware last
voor het duchtig gekortwiekte Turkije, dat eerder veel geld noodig
heeft om het kleine overschot van zijn Europeesch rijk en het nog
to exploiteeren Aziatische deel weder eenigszins to verheflen uit
het diepe verval, om zijn in den oorlog gemaakte zware schulden
to betalen, al moeten de bondgenooten voor de geannexeerde deelen
natuurlijk ook hun deel daarvan overnemen. De geldschieters van
Turkije zouden zulk een oorlogsschatting natuurlijk liever in het
geheel niet zien en de mogendheden, wier onderdanen die geldschieters zijn, met name Frankrijk, zullen deze zaak ook niet zoo
maar aan de bondgenooten overlaten.
Met dat al, de diplomatie heeft bier werkelijk een bewonderenswaardig resultaat bereikt. Ret was hoogst moeilijk de overeenstemming der mogendheden to verkrijgen, met name Oostenrijk en
Rusland tot overeenstemming to brengen, die beiden zoo ernstige
belangen op den Balkan hebben en waarvan het laatste nauwelijks
zijn al-slavische onderdanen in Loom kan houden.
Maar het is gelukt, dank zij de houding van Frankrijk en
Engeland, dank zij de vredelievendheid van de drie keizers, dank
zij ook de algemeene vrees voor een wereldoorlog, welks vredesverzekeringspremie betaald wordt in de zware fasten van de defensie
overal.
Dit mag men wel bedenken bij de jeremiades over die lasten.
De „deskundigen" van den kouden grond, die, natuurlijk alleen
om „principieele" redenen, daartegen opkomen, hebben gemakkelijk
praten en vinden allicht vriendelijk gehoor. Zij vergeten, dat bij
aanzienlijke legervermindering en legerbeperking de kansen op eon
oorlog, die dan in verschrikkelijkheid zou afnemen, evenredig
zouden toenemen en het der veelgesmade diplomatie zeer moeilijk
zou vallen om to bereiken, wat zij thans reeds bereikt heeft: ver-
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mijding van een wereldoorlog. Ook wij, kleinere nation, moeten ous
evenredig deel in die verzekeringspremie dragen. In ieder geval toch
is betalen, veel betalen nog beter dan oorlogvoeren. Als dit laatste
niet meer to vermijden is, als er noodzakelijk moet gestreden
warden, dan in Godsnaam maar vooruit. Maar zoolang het tot dit
uiterste nog niet behoeft to komen, mag men niet al to bitter
klagen over de zware lasten, die j uist dienen om dat uiterste to
ontwijken. Dit mag men in Duitschland wel bedenken, al wordt
thans op de zeer vermogenden zware druk gelegd.
Maar met het tot stand komen van den vrede zal nog lang
niet alles afgedaan zijn. De bondgenooten op den Balkan zijn het
nog lang niet eens over de verdeeling van den buit en ook daarbij
zullen de rnogendheden een woordj e mee to spreken hebben.
Hebben wij reeds in ons vorig overzicht erop gewezen, dat
de keuze van Poincare tot president der Fransehe republiek niet
zoo snel aan alle politieke moeilijkheden een einde zou makes, dit
is reeds weinige weken na zijn aanvaarden der regeering gebleken.
Het bewind van Briand, waarin het „groote ministerie", zij het
ook verzwakt, voortleefde, heeft bij de eerste gewichtige stemming
in den Senaat het onderspit gedolven. Het gold natuurlijk de R. P.,
waarvan de veteranen der Combistisehe kliek, de oude garde der
mannen, die in 't laatste decennium het vaderland aan eigen partij
hebben opgeofferd, niet willen weten. Vooraan stond natuurlijk
met Combes, Pelletan en anderen de oude Clemenceau, nog altijd
de ,,tombeur", die dus weer een ministerie bij de vele voegde, welke
hij omverwierp. Briand is waardig gevallen, als een man, die nog
een groote toekomst hebben kan.
De toestand door dit incident geschapen is verward en moeilij k : het verwerpen van een maatregel, die reeds voor drie j aar de
cry was bij de verkiezingen en reeds al to lang werd uitgesteld,
een conflict tusschen de Kamer, die bij herhaling den maatregel
aannam, en den Senaat. Daarbij kwam de urgentie der legervoorstellen, die aan de orde zijn en waartegen zich eveneens, onvaderlandslievend, zoowel de radico-socialisten als de partij van Jaures
kantten. Een energiek man om deze moeilijkheden op to lossen vas
op dit pas niet to vinden. Barthou heeft het bewind op zich genomen en een naar omstandigheden vrij goed ministerie uit oude ens
nieuwe elementen gevormd, — maar ieder beschouwt zijn regeering
als voorloopig. Van de twee groote questiee heeft hij die van de
R. P., die 't struikelblok van Briand is geworden, op den achter0. E. XIII 5
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grond geschoven, met het niet zeer gerechtvaardigde optimisme,
dat er wel een oplossing zal to vinden zijn. Beslist en onverzettelijk .heeft hij zich daarentegen, met zijn op dit punt homogeen
ministerie, in de ores gesteld voor de legerreorganisatie met vasten
driejarigen dienst. Dat, tegenover de legeruitbreiding in Duitschland, waarvoor men daar zuchtend zware offers brengt, een dergelijke maatregel dringend noodig en alle offers waard is, gevoelen
alleen niet de lieden, bij wie het vaderland achteraan komt in de
politiek. Maar dergelijke lieden zijn in Frankrijk talrijk; terwijl in
Duitsehland zelfs de socialisten rationale gezindheid toonen. Welk
lot aan de wet beschoren is, kan men dus niet zeggen. Niet gunstig
is het voorteeken dat ligt in de weinige haast, die men maakt: de
behandeling is tot na 't parlementair reces uitgesteld. Zoo toont
nog het radico-socialisme zijn macht. Zij n het stuiptrekkingen ?
Het kan wel zijn, dat, zelfs zonder reform-bill, de algemeene verkiezingen van 1914 een „doomsday" werden van de woelgeesten,
die zoo lang de politiek stop gezet en de maatschappij ontredderd
hebben. Intusschen merken wij op, dat bij deze crisis Poincare
volstrekt niet den dictator heeft gespeeld, waarvoor men hem uitkrijt,
maar zonder persoonlijk ingrijpen den streng constitutioneelen weg
^heeft gevolgd.
En Loch dient men zich of to vragen : is de opoffering van
drie voile levensjaren der jeugd een niet to zwaar offer om door
langer diensttijd to vergoeden wat aan het getal ontbreekt, wat
daaraan ontbreekt ten gevolge van een lager bevolkingscijfer dan
Duitschland kan aanwijzen ? Dit is Loch zeker wel het uiterste,
terwijl Duitsehland desnoods nog zwaarder financieele lasten kan
opleggen en voor het bevolkingscijfer niet bang behoeft to zijn.
Duitschland kan dezen wedloop langer volhouden dan Frankrijk,
zou men denken !
Daar komt nog j uist voor de sluiting dezer maandkroniek het
bericht van Skoetari's val. Wat nu? Er is zekere onrust in Europa
merkbaar, maar ook Rusland schijnt to zullen blijven bij het eenparig besluit der mogendheden, dat Skoetari aan Albanie komt, en
Montenegro zal moeten toegeven.

L E ESTA F EL.

J. H. F. Kohibrugge. Historisch-Kritische Studien fiber
Goethe als Naturforscher. Wurzburg-Verlag von Curt
Kabitzsch, 1913.
Er bestaat een fable convenue, dat het genie van Goethe hem
in staat gesteld heeft een dieper inzicht dan zijn tijdgenooten in
verschillende wetenschappelij ke problemen to verkrij gen ; dat hem
gedachten openbaard werden, die bleken de grondslagen van nieuwe
wetenschappen to kunnen vormen, Met name wordt hij veelal voor
de vader der evolutieleer aangezien. Wie de pier besproken studies
van den Heer Kohlbrugge gelezen heeft, zal bezwaarlijk in die
fabel kunnen blijven gelooven. Deze studies zijn vroeger reeds in
„de Gids" verschenen, thans uitvoeriger en met zeer talrijke
citaten en literatuuraanwijzingen voorzien in het Duitsch uitgegeven. De schrijver toont met behulp van vele citaten uit de
werken van anatomen en zoologen voor en uit Goethe's tij d,
duidelijk aan, dat Goethe in zijn opvatting van de onderlinge verhouding van verschillende dier- en plantvormen verder van de
denkbeelden van Darwin afstond dan vele zijner tijdgenooten. Verder
dat de bewijzen voor een samenha,ng der verschillende vormen, die
Goethe steeds aanvoert, niet nieuw waren, en dat hij de beste der
in zijn tijd reeds bekende bewijzen, o.a. die aan de embryologie
ontleend, steeds buiten beschouwing liet.
Hoe is dan die fable convenue ontstaan ? Uit verschillende
oorzaken is dit to verklaren. In de eerste plaats waren Goethe's
geschriften steeds veel meer bekend dan die der vakgeleerden.
Verder vonden ook anatomen en zoologen het wel aangenaam Goethe
als hun geestverwant to kunnen citeeren, vooral daar die naam
niet naliet grooten indruk to makers op de vele dilettanten, die
zich toen ten tijde met natuurwetenschappelijke studies onledig
hielden. Ten slotte had Goethe grooten invloed op benoemingen,
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en dat niet alleen to Jena, en de heer Kohlbrugge geeft eenige
voorbeelden, waaruit blijkt, dat het voor een jong anatoom zijn
nut kon hebben Goethe als eerste rangs autoriteit to citeeren.
Zoo jets is bedroevend, maar ... nog heden ten dage is er in
Duitsehland een invloedrijk chemicus, Wiens theorieen door versehillende jongere Duitsche chemici zeer in twijfel worden getrokken.
„Maar" zoo verklaarden dezen in vertrouwen aan hun Hollandsche
collega's „wij kunnen er in Duitschland geen woord tegen zeggen,
het zou ons ooze toekomst kosten".
Of het onderwerp de moeite, die eraan besteed is, rechtvaardigt ? De schrij ver had een uitgebreider doel. Hij Wilde de geschiedenis der evolutieleer bestudeeren, en kwam daarbij slechts terloops
op de rol, die Goethe daarbij gespeeld heeft. Ware dat niet zoo
geweest, dan zou ik geneigd zijn de geopperde vraag ontkennend
to beantwoorden. Temeer daar de bestede moeite wel vergeefsche
moeite zal zijn. Er zijn nu eenmaal vele menschen, die Goethe
gaarne als een 11alfgod voorstellen en „nach wie vor" zal de fabel
wel blij ven ingang vinden, dat aan Goethe inzichten op natuurwetenschappelijk gebied gegeven wares, waarvoor de oogen der
geleerden tot op zijn tij d steeds gesloten waren geweest, maar die,
eenmaal door hem uitgesproken, steeds meer het denken van latere
generaties zijn gaan beheerschen. En in het bij zonder, „dat hij
W.
de vader der evolutieleer is".

Dr. Hendrik P. N. Muller. Azie gespiegeld. Reisverhaal
en studien I. De Philippijnen — Siam — Fransch IndoChina — Korea — Mantsj oerij e -- De Siberische weg.
Met 32 illustraties. Utrecht. H. Honig, 1912.
Dr. Muller heeft veel gereisd. Hij heeft op zijne reizen goed
uit zijne oogen gezien, en opgeteekend wat hij belangwekkend vond.
Daarmede niet voldaan, heeft hij veel gelezen over de door hem
bezochte landen, en toen heeft hij zich tot schrijven gezet, om zijne
landgenooten jets mede to deelen van zijn rijken schat van kennis.
Hij heeft daarbij het geluk nooit vervelend to worden.
Aldus is het thans verschenen eerste deel van zijn rein verhaal
een boek geworden, waarin men met genoegen leest en waaruitmen veel leeren kan.
Dit oordeel sluit natuurlijk niet nit, dat er allerlei kleine aanmerkingen kunnen worden gemaakt, dat de lezer hier en daar een
vraagteeken atelt, en ook dat hij soma de verzuchting slaakt: hoe
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jammer, dat de schrij ver over dit of dat punt niet meer nitweidt .. .
Pit laatste doelt, dunkt n1ij, vooral op Siam, waarvan men
gaarne nog wat weer zoude weten ; wat de opmerkingen en vraagteekens betreft, zij verzinken tegenover het geheele werk zoozeer
in het niet, dat ik aarzelen moet er enkele to vermelden, en ik doe
dit dan ook vooral om den Schrijver de overtuiging to geven dat
ik zijn werk met aandacht las en eerst daarna mijn bovengestelden,
algemeenen indruk neerschreef.
Verkeerd is het, dat hij de jaarlijksche Reports of the United
States Philippine commission den naam geeft van Koloniale Verslagen
(bl. 10 vlg.); waar hij (bl. 63) spreekt over den bloei van den
particulieren landbouw op Java, heeft hij niet bedacht dat daarvan
vooral sprake is bij de suikercultuur, die in den regel niet op
woeste gronden gedreven wordt, en dat deze woeste gronden slechts
in erfpacht worden uitgegeven en na 75 jaar tot het staatsdomein
terugkeeren; wanneer hij (bl. 69) zegt dat er in het laatst van den
Spaanschen tijd minder Manilla-sigaren in Indie werden ingevoerd
„wegens het hooger geworden invoerreeht", vergeet hij dat er op
Java fabrieken werden opgericht waar de Manillatabak, door
Manillasche werklieden aanvankelijk, tot sigaren werden verwerkt.
Het invoerrecht van sigaren werd niet hooger, maar de invoer daalde
door het binnenlandsehe fabrikaat, en er was geen reden meer om
speciaal voor Manilla-sigaren een hooger recht to vragen dan voor
andere soorten. Dat „Amerika" het invoerrecht „wilt to doers
dalen", is m.i. onjuist; Amerika, met zijne hooge tolrechten, zou
op vermindering van ooze vergelijkenderwijs lage Indische tarieven
ook bezwaarlijk kunnen aandringen.
Op bl. 127 verkondigt de geaehte Schrij ver een leer, die ik
niet gaarne zoude onderschrijven.
De Siamsche Regeering zou gaarne de reehtsmaeht der
Europeesche vertegenwoordigers in Siam over hunne aldaar govestigde mede-onderdanen afgeschaft zien. Op den duur, meent de
heer Muller, zal inwilliging van dien wenseh niet kunnen uitblijven;
maar „het is to hopen dat alsdan Nederland een tegendienst zal
weten to bedingen, b.v. zooals Engeland, waardevolle economisehe
voordeelen ; of zich op zijn minst, zooals Portugal deed, een gezantechapsgebouw zal doers aanbieden en niet zooals gewoonlijk zijn
troefkaarten onbenut zal uithanden geven".
Wat Engeland en Frankrijk deden (bl. 101) is -- daargelaten
of het uit eon moreel oogpunt to verdedigen is -- door eon staat
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als de ooze niet na to volgen ; en ook het al to mercantiel voorbeeld van Portugal lacht mij niet toe.
Onze consulaire rechtspraak kan prijsgegeven worden wanneer
zij onnoodig geworden is; doers wij daarmede de Siamsche regeering
een genoegen, dan is dat een daad van goede nabuurschap, maar
niet een die zich laat betalen. Siam heeft ons, van zijn karat, ook
meermalen bewij zen gegeven van vriendschappelij ke gezindheid ;
staat er niet een koperen olifant vcor het gebouw van het Bataviaasch
Genootschap to Weltevreden ; heeft daar het studiefonds voor onbemiddelde leerlingen der Hoogere Burgerscholen niet zijn bestaan
to danken aan den koning van Siam?
Mij komt het voor, dat zulke taken voor ons gevoel meer
waarde hebben San een afgedwongen gebouw, dat wij toch ook wel
zelf kunnen bekostigen.
Wat de heer Muller op hi. 199 zegt over het uitvoerrecht
(op tin) op het Maleische schiereiland geeft m ij aanleiding tot de
opmerking dat het, geheven wordende in verband met den marktprijs, niet anders is dan een vorm van inkomstenbelasting, en dus
bezwaarlijk kan dienen tot verdediging van uitvoerrechten in het
algemeen. Deze zijn eer to verdedigen in streken waar het bestuur
nog niet zoo georganiseerd is dat inkomstenbelastingen in de
gewone beteekenis kunnen worden geheven ; en daar heeft men er,
in ons Indie, dan ook niet mee „gebroken", zooals de heer M.
meent, — zie o.a. Ind. Stbl. 1910 No. 628. Terloops zij opgemerkt.
dat wij, in geheel Indie, ook nog uitvoerrecht heffen op huiden,
tabak, vogelnestjes en tin, en dat het totaal der uitvoerrechten in
de begrooting van 1913 wordt geraamd op ruim 2 1 /2 millioen.
Men kan dus waarlijk niet zeggen dat zij, zooals de beer M. doet
voorkomen, reeds op grond van „theoretische bezwaren" tot het
verleden behooren.
Op hi. 334 lezen wij chat „gelijk de Ombilinkolenmijnen leeren,
de Javaansche lichaamsbouw zich slecht leent voor de mijnontginning" ; ten onrechte, meen ik, want terwij 1 eenige j aren geleden de
proef met Chineesche arbeiders is mislukt, wordt daar de geheele
ontginning met inlandsche, haast uitsluitend Javaansche werkkrachten gedreven, en de productie is gaandeweg reeds tot c.a. 400.000
ton 's j aars gestegen.
Op bl. 335 de werving van Britsch-Indische koelies voor
Suriname besprekende, zegt de heer M. dat wij de machtiging
daartoe „met nog eene andere tegemoetkoming" slechts hebben
kunnen verkrijgen door afstand van ons „geheele grondgebied in
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West-Afrika, een veertigtal jaren geleden". Vroeger werd veelal
verhaald, dat Nederland zijne vrijheid van handelen op Sumatra had
gekocht met den afstand van de kust van Guinea; maar het een is
m.i. evenmin j uist als het ander, al werd ten slotte overeengekomen
dat de drie tractaten „samen zouden staan en vallen", — vermoedelijk om, in de parlementen van beide partijen, daaraan to
gemakkelijker eene behoorlijke meerderheid to verzekeren.
Ret is pier niet de plaats, over deze zaak verder uit to weiden;
maar m ag ik den heer Muller verwij zen n aar het werk van E. de
Waal: Onze Indische Financien, I bl. 66-72?

Het zou niet moeil ij k zijn, nog hier en daar eene kleine opmerking to plaatszn, maar dat is mi. volstrekt onnoodig.
De enkele bedenkingen welke ik in het midden meende to
mogen brengen, betreffen een paar uitweidingen van den beer M.
op het gebied van ooze kolonien, maar doen aan de waarde van al
wat de onvermoeide reiziger omtrent de door hem bezochte landen
mededeelt, niet af. Hij zal dan ook wel overtuigd zijn van de
oprechtheid van mijn wensch, dat het volgende deel van zijn „reisverhaal en studien" zich niet to lang zal laten wachten. Het zou
zeer to bej ammeren zijn wanneer een boek, waaruit zooveel to leeren
valt betreffende de ons in het verre Oosten omringende staters en
E. B. K.
kolonien, voorhands onvoltooid bleef.

Onze Koloniale Landbouw. III. De Kinacultuur, door
A. Groothoff. Haarlem. H. D. Tj eenk Willink & Zoon, 1912.
In den aanvang dezes jaars kondigde ik de beide eerste deeltjes
van deze serie „populaire handboekjes over Neder1.-Indische landbouwproducten" aan. De verschijning toej uichende, wees ik er op
dat niet alle illustraties even duidelijk waren en dat de schrij vers
hier en daar nog niet den j uisten populairen toon hadden aangeslagen. Deze bedenkingen kan men niet waken ten aanzien van
het thans verschenen no., dat van het begin tot het einde voor een
leek aangenaam to lezen is. Nu j a, deze ergert zich misschien zoo
nu en dan aan de „laag gehaltige", „hoog gehaltige" en „hoogst
gehaltige" kinabasten. Duidelijk is het, maar Hollandsch is het
met. Maar overigens kan hij geloof ik geen aanmerking makes, en
zal hij het boekje van den heer Groothoff in alle opzichten bijzonder
E. B. K.
geslaagd moeten noemen.
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Jeanne Reyneke van Stuwe. Bloeiende Oleanders.
Amsterdam. L. J. Veen, uitgever.
Dit is nu, welgeteld, het 25 Ste werk, dat van deze schijfster
bij dezen uitgever het licht heeft gezien. Een eerbiedwaardig
stapeltj a vormt de verzam eling, waarin vele twee-deelige romans
voorkomen. Zoo vaak hebben wij van Jeanne Reyneke boeken Kier
aangekondigd, dat de lezer ons oordeel over 't algemeen wel zal
kennen. Maar wij moeten Loch van dit 25 ste zeggen dat het beter
is dan vele zijner voorgangers. Meer dan in menig vorig is hier
naar een diepergaande zielkundige ontleding en naar fijnere karakterstudie gestreefd; daarbij beweegt het drama zich in een kleineren
kring : de oude heer, zij n j onge vrouw, de j onge zoon uit het
eerste huwelijk. Er is minder hartstocht, minder drukte, weer
bezonnenheid en meer wel-overwogenheid. Er is vooral in een uitvoerige teekening der geleidelij k zich ontwikkelende verhouding
tusschen de j eugdige stiefmoeder en den j ongen man. In dit alles
onderscheidt dit werk zich zeker gunstig van vele, die wij van deze
schrijfster kennen. Vooral de vrouwenfiguur is hier fijn gepenseeld.
Haar man zegt van haar: „ze is een echt product van Naar tij d ;
on geequilibreerd, zelf nooit tevreden, en het zoekende in een verfijning van 't levee, die haar anderen doet kwellen op 'n geraffineerde wij ze, zonder dat ze ooit beseft, hoe zelfzuchtig ze is".
Welnu, zoo treedt Colette ons ook nit deze bladzijden tegemoet :
een „gecompliceerde" natuur, beklagenswaardig, zielig, een dolende,
tegelijk huiveringwekkend, gevaarlijk. Haar beeld is met groot
talent geteekend.
Maar als men dit boek leest, stuit men Loch weer — zij het
in mindere mate — op dezelfde bezwaren, die Jeanne Reyneke
van Stuwe maar niet schijnt to kunnen overwinnen. Ook Kier mist
men de „Beschrankung", waaraan men immers naar het klassiek
geworden woord den meester herkent. Telkens weer krijgt men
den sterken indruk dat de schrijfster zich to veel last gaan, dat
haar de volzinnen, de beschrijvingen en gesprekken to gemakkelijk
nit den . . . . vulpenhouder vloeien, dat zij niet er zich toe gezet
heeft rustig haar handschrift over to lezen om zorgvuldig na to
gaan of er niet veel overbodigs to schrappen viel en of zij niet
met veel minder vaak veel meer kon bereiken. Ook hier daardoor
dat vermoeiende (sours: vervelende) van al to veel kleinigheden,
die ons allemaal worden meegedeeld alsof zij allemaal belangwekkend
en wetenswaardig waren. Zoo kan er in dit boek geen vrouw ten
tooneele verschijnen of we vernemen precies hoe ze gekleed is.
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Aan het eind kennen we van Colette zoo langzamerhand de gansche
garderobe. Wanneer zij in 't na j aar de Scheveningsche villa verlaat
en het groote huffs in het Lange Voorhout weer betrekt, doorloopt
zij met Naar stiefzoon Haj o de verschillende vertrekken en van
elke kamer, die wij met hen betreden, wordt ons met pijnlijke
nauwgezetheid het karakter en de stijl beschreven. B.v.: „De eerste
(salon) was gemeubeld in den zware overladen Regence-stijl, van
karmozijn net goud. De vloer was bedekt met een karmozijn tapijt
met reusachtige rozen en tulpen in goudgele kleur doorweven.
Gordijnen van zwaar damast hingen in een cordeliere opgenomen
voor de ramen en voor al de deuren. In het ridden stood een
langwerpig vierkante tafel met witmarmeren blad, dat gedragen werd
door vier groote vergulde griffioenen. Daaromheen zware stoelen,
de zitting en rug bekleed met van gouden bloemen doorweven
karmozijn satijn, met enkel een klein gesneden ornamentje op de
bovenleuning. De van wit marmer gehouwen schoorsteenmantel ..."
enz. enz, enz. Wanneer Colette een gordijn terzijde houdt, moeten
wij vernemen dat dit was „een der Marie Antoinette raamgordijnen
van Witte Fransche tulle, met een effen fond en fijn gestileerde,
geborduurde randen".
Sterker flog: wanneer het ziele-drama tusschen Colette en Haj o
reeds aan het slot zijn ontknooping nadert, wordt ons verteld dat
de jonge vrouw, om voor langen tijd een doel to hebben, de buigewoon-fraaie porcelein-collectie van haar man zal gaan beschrijven en catalogiseeren. Maar verder dan tot het begin van een
inleiding over porcelain in 't algemeen komt zij niet. Toch acht
de rornanschrijfter het noodig den draad van haar verhaal to
onderbreken door in niet minder dan 6 bladzijden druks dit
begin der inleiding over to schrij ven ; wij hooren daarin allerlei
technische bijzonderheden over versehillende merken van Caughleyporcelein enz.. !
Het is jammer dat Jeanne Reyneke, wanneer zij dan zelve
niet het mes kan zetten in de vele woorden, die zij meent noodig
to hebben voor haar verhaal, niet een goede vriendin heeft, die
met een stevig blauw potlood mag grasduinen in haar handsehrift
voordat het naar den zetter gaat, en daarin schrappen mag alles
— het vaak zeer vele -- dat gerust zonder scbade voor het
geheel, peen: tot winet voor de samenstelling kan en moet wegblijven. Laat ons hopen dat no. 26 ons die blijde verraesing zal
brengen.
as.
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Louis Couperus. Schimmen van Schoonheid. Amsterdam,
Van Holkema en Warendorf, 1912.
Het laatst hadden we van Couperus to lezen gekregen : „De
Zwaluwen neergestreken", een bundel schetsjes en feuilletons,
waarvan er twaalf in een dozij n gaan en waarvan men. zich zoo
denkt dat hij ze bij hoopen uit zijn literaire mouwen schudt. De
„Schimmen van Schoonheid" is werk van ander gehalte; men moet
aannemen dat hieraan veel en velerlei geschiedkundige studien ten
grondslag liggen en in zoover kon zeker deze bundel van kleinere
en grootere verhalen wel niet zonder ernstige voorbereiding zijn
geschreven. Wij wandelen hier aan Couperus' hand door vele
eeuwen heen : de eerste schets „De nacht van Ishthar" brengt ons
in het oude Babylon, waar de koning Assur-Banipal, na dien van
Elam to hebben verslagen, in triomf zijn stad binnenkomt; de
Iaatste vertellen ons de gruwelijkheden in het levee van Lucrezia
di Borgia. Daar tusschen in doen reeds de titels ons raden in welke
tijden wij achtereenvolgens worden verplaatst : Fryne, de gladiator,
de Naumachie, Uit de j eugd van San Franoesco van Assisi, Benvenuto ... .
En nu zullen ooze lezers Couperus wel genoeg kennen one,
zonder ooze opzettelij ke aanwij zing, to begrijpen hoe deze fantastische schrijver, met zijn veelkleurig palet en zijn levendige verven
in deze minder of weer uitvoerige geschiedenissen de meest sprekende zij den van zijn eigenaardige talenten ontwikkelt : de pracht,
de weelde, de woestheid, het gruwbare, het verfijnde en het grove,
het hooge en het lage, de schittering en de ellende .. , hij heeft
het er uit gehaald (of moeten wij zeggen : er in gelegd ?). Wij
zijn hier heel ver of van den Couperus der „Kleine zielen" ; hier
is hij, wil hij zijn, de romancicr van de wereldgeschiedenis. Het
is — natuurlijk — altijd een tijdperk, een persoon, een milieu,
gezien „atravers" zijn temperament. Geschiedenis ? peen; maar de
H. S.
weerschijn daarvan op Couperus' kunstenaars-ziel.

Dora Musbach. Hechte Banden. Amsterdam. L. J.
Veen, z. j.
Hoe komt het, dat deze zoo aandoenlijk en tragisch bedoelde
geschiedenis ons niets zegt ? Wij hebben moeite to gelooven dat
de schrijfster zelf echt „in" haar verhaal is geweest; zeker is, dat
zij er ons niet in brengt, wij blijven er buiten staan. Die wondere
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bekoring van goed-geschreven boeken, waardoor we met de menschen gaan meeleven, belang in hen stellen, sympathie of antipathie voor ze gaan gevoelen en — als bij een tooneelvoorstelling
--= in spanning verkeeren, de vrijwillige dupes van de vertooning
zijn, — die bekoring ontbreekt hier wel geheel. Misschien alleen,
of stellig hoofdzakelijk, omdat dit zoo de ware chromo-literatuur
is, waarbij de sterke kleuren indruk moeten waken maar er volslagen geniis aan perspectief is. Er is geen diepte in dit verhaal
van de jonge zangeres, die, met een beroemden violist gehuwd,
wegkwijnt onder den ontrouw van haar man. En wat dan daarna
nog volgt : het verdriet van beider dochter, wanneer de vader zijn
minnares tot zijn tweede vrouw maakt; de liefde van dit jonge
meisj e voor een aan tering stervend violist; ten slotte : Naar huwelijk met een ouderen weduwnaar, dien ij „hoogacht" en aan wiens
zoontj e zij zich heeft gehecht ; — dat staat eigenlij k geheel buiten
de hoofdzaak : het ongelukkig huwelij ksleven der maeder.
Het boek is hinderlijk slordig geschreven. Of hoe oordeelt men
over een uitdrukking als : „een kunstenaar, zooals hij, die zijn
loopbaan was gevestigd, hem wachtte louter rozen" ? (blz. 3). En
(blz. 39) : „Toen, in haar overmoed... had ze [d.i. de moeder Hetty}
Tilly hoog opgetild en kraaiend had ze [di. Tilly] met de kleine handers
in Naar moeder's blond zwaar haar gewoeld." Of (blz. 67) : „0 zij
hon hem zoo goed !" Of wel (blz. 235/6):,, ..totdat eindelijk op
een morgen Mademoiselle Naar een epistel bracht. Zij ontbeet bijna
niet, dock spoedde zich naar 't prieeltj a en las den inhoud. Hij
zou komen om haar antwoord ! Doodsbleek stak zij hem in haar
zak... En een dag later kwam hij." De lezer begrijpe dat de
„hem", dien zij in haar zak steekt, niet de briefschrij ver, dock het
epistel is. Taal- en spelfouten zijn er vele : „de kostschool met al
zijn lief en leed", enz. enz. enz.
H. S.

Egb. C. van der Mandele. De Daad. Amsterdam. H. J.
W. Becht, 1912.
Pit is een knap-geschreven boek en het behandelt in romanvorm een belangwekkend geval, een moeilijk vraagstuk. Dokter
Erckman weet — of waant — zich erfelijk belast : zijn grootvader
heeft den jammer over de familie gebracht ; zijn vader was een
dronkaard, wiens zuster idioot was; zijn eenige broer is hopeloos
krankzinnig. Hijzelf is normaal, met misschien eenigen aanleg tot
melancholie, althans tot sombere stemmingen. Als jonge man heeft
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hij reeds tot zichzelf gezegd — zichzelf met eeden voorgenomen -dat hij niet trouwen zal: dit geslacht mag niet worden voortgezet.
Met vollen ijver heeft hij zich op zijn yak geworpen, is een zeer
gezien chirurg, een heel bekwaam operateur geworden, leeft als
een eenzelvig j onggezel met een oude huishoudster in een stil en
ongezellig huis. Een vriend-collega doorgrondt zijn geheim, doch
vindt de slotsom van Erckman's overwegingen wat kras. Moet het
huwelijk altijd en noodwendig tot voortzetting van het geslacht
leiden ? Natuurlijk, zijn vrouw zou niet het slachtoffer mogen zijn
van bedrogen hoop op moederschap, maar wanneer hij nu een nietzoo-heel jonge, t®vens een hoogstaande vrouw liefkreeg tot wie hij
voor het huwelijk kon zeggen wat zij daarvan wel en niet to wachten
had, zou dan een huwelijk volkomen uitgesloten zijn? Menige vrouw
is weer haars mans vrouv dan moeder.... Erckman overlegt deze
beschouwingen : het zou Loch moeilij k zijn; en als de vrouw nu
eens zich vergiste, later berouw had over de op dien voet aangegane
verbintenis ?
Nu komt natuurlijk het noodlottige : Betsy Baerentz, de dochter
van een zijner patienten, krijgt den dokter lief en hij Naar; beiden
trachten voor elkaar het geheim to verbergen, totdat haar deernis
met zijn verdriet (over een lijderes, die na een geslaagde operatie
sterft) hem tot spreken drijft; aan den onweerstaanbaren drang om
haar to vragen zijn vrouw to worden moet hij wel gehoorzamen.
Doch dan schrijft hij Naar dadelijk wat hun huwelijk zijn en niet
zijn zal. Wat zal Betsy doers? Zij vraagt raad aan haar moeder.
„Van wien hieldt u meer, van vader of van mij ?" — „Vader was
mij meer dan j ij ". — „Als u dus hadt moeten kiezen tusschen
vader en mij, zoudt u hem gekozen hebben ?" — „Ik heb goddank
nooit behoeven to kiezen, doch als 't had moeten zijn, ja, een man
heeft de oudste rechten". Nu, dan is Betsy's keus bepaald : ,,Kinderen, die ik niet ken, niet heb, hoe weet ik, of ik ze zal liefhebben,
maar ik weet wel, hoe oneindig dierbaar hij me is".
De lezer gevoelt — zonder dat de schrijver er op wijst — hoe
verkeerd hier de vraag door de dochter gesteld en door de moeder
beantwoord wordt. De laatste is een moderne Badeloch : „Ik zou
om eenen man wel bei mijn kinders geven". Zulke vrouwen zijn er.
Maar deze moeder kan niet zeggen, kan niet weten wat voor haar
het huwelijk zonder moederschap zou zijn geweest. Haar bloot-verstandelijke redeneering dat een man „de oudste rechten" heeft,
doet bier niets ter zake. En ter zake doet ook eigenlijk in 't geheel
niet de vraag of deze moeder haar man weer lief had dan Naar
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kind. Wat bewijst dit voor de dochter ? Maakt dit zelfs maar waarschijnlijk dat die dochter gelukkig zal zijn en blijven, wanneer zij
wel des dokters vrouw dock nooit moeder wordt ? Had Betsy de
vraag zuiver willen stellen, zij zou gezegd hebben : „Moeder, u die
mij van mijn all ereerste levensdagen kent beter dan iemand anders,
u die weet wat en hoe ik ben en niet ben, meent u dat ik, met
mijn natuur, mijn karakter, mijn temperament, mijn neigingen, in
eeu woord : ik — ook met de wetenschap van een voor goed mij
ontzegd, vrij willig door mij uitgesloten moederschap gelukkig zal
zijn ?" — Misschien had dan mevrouw Baerentz geantwoord : ,,Kind,
hoe goed ik je ook ken, hierin durf ik je niet to raden". Of wel:
„Wanneer je hart er toe neigt een huwelijk onder dat vooruitzicht
aan to gaan, overleg dan Loch wel dubbel goed vooraf welke de
gevolgen zouden zijn, wanneer je zelf bedrog van nu zich later
wreekte en je Loch wenschen zoudt een kind to hebben ; ook: hoe
het zijn zou als je dan Loch een kind hadt".
Zij trouwen. Eerst gaat alles goed. Betsy helpt haar man bij
de operaties; ze zijn overgelukkig samen. Maar dan ontwaakt in
Naar de moeder. Bij haars mans vriend aan huis komend, ziet zij
daar een rijke moederweelde van die andere doktersvrouw en wanneer deze haar met de baby alleen laat, gaat het stormen in haar
ziel. Het gevoel dat zij haar roeping mist als ook zij niet een kind
heeft, waaraan zij immers zooveel andere liefde dan aan Naar man
schenken kan, overweldigt haar. Aan haar man ontgaat dit op den
duur niet, maar hij houdt stand: wanneer je je vergist hebt door
dit huwelijk met mij, verlaat mij, hoeveel het mij ook kosten zou.
Maar die oplossing werpt ze ver van zich: een kind van hem begeert ze. Nu sluipen de transacties des dokters hoofd binnen : houdt
hij niet to slaafs vast aan zijn principes ? Wanneer hij nu toch eens
voor niets zijner vrouw en zijn eigen geluk bedierf?... het is to
wagers. En het wordt gewaagd. Een gezonde jongen. Betsy triomfeert,
is een-en-al moeder. De vader blijft sombere twijfelingen koesteren.
Dan, op een buitenpartij, als het driej ari g ventj e zich wat druk en
warm en boos heeft gemaakt, krij gt hij een Coeval. „Epilepsie",
zegt de vader. „Hij wilt nu, dat zijn daad een misdaad was geweest".
Ziedaar, van veel (verdienstelijk) bijwerk ontdaan, de hoofdzaak.
Er zou daarover veel to zeggen zijn. Het is een kleine kunst vragen
to gaan stellen als deze : was des dokters voornemen op een juisten
grondslag gevestigd ? had hij dan niet zich van een huwelijksaanzoek
moeten onthouden ? Eenmaal dat toch gedaan hebbend, had hij de
bewuste voorwaarde molten stellen? En, die gesteld hebbend, had
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hij Naar niet onder alle omstandigheden moeten handhaven ? Zij .. .
hoe had zij zich to stellen tegenover den Naar gedanen voorsiag?
Had zij dien ooit mogen aanvaarden ? Dien aanvaardend, mocht
zij later daartegen in verzet komen ? De schrij ver -- en dat pleit
voor de compositie van zijn boek -- laat onder het lezen die vragen
nauwelijks bij u rijzen, want het zijn (of schijnen) altijd onweerstaanbare feiten en omstandigheden, die hem en haar voortdrijven :
hij krijgt Naar zoo vurig en innig lief; ook zij hem; zijn voornemen is heel ernstig; ook zij heeft bij het afleggen van haar
gelofte de zekerheid dat deze haar simmer zal berouwen, maar de
natuur wreekt zich en openbaart in de j onge vrouw de moeder... .
Zoo worden zij voortgedreven door groote krachten. Dus : men kan
hier allerlei oppervlakkige, ook diepzinnige vragen stellen; vermijden wij het eerste en streven wij niet naar het laatste, doch
stellen wij ons tevreden met de aandacht op dit merkwaardig en
goed geschreven boek to hebben gevestigd.
H. S.

Dr. Jul. Persyn. Dr. Schaepman. Eerste deel. Het
Centrum, Utrecht— Amsterdam; veritas, Antwerpen, 1912.
De forsche figuur van den „doctor" wordt ons hier geteekend,
niet met fijnen toets, niet met zacht penseel. Maar de doctor
zelf was geen fijn gevormd man, geen man van zachte vormen en
fluweelen taal, van liefelijke verschijning, van zoetvloeiende klanken. Hij was een man van kracht, van ruwe kracht dikwijls,
van zwaren tongval en groven bouw; hij had jets titanisch in zich,
maar het hart op de tong; hij was hartstochtelijk, hartstochtelijk
in liefde en haat, heftig maar royaal vijand, hartelijk en oprecht
vriend. Een geleerde ? Neen, veeleer een dichter, een profeet, al
was hij professor van zijn ambt. Een staatsman ? Neen, veeleer
een partij man, leidend door zijn machtig woord, door zijn fells
overtuiging, door zijn innige liefde voor zijn geloof, door zijn hartstocht voor vrij heid, binnen de grenzen van dat geloof voor zichzelven, daarbuiten ook voor anderen.
Zoo wordt hij ons hier geteekend. Dit eerste deel behandelt
zijn jeugd, zijn Romeinschen tijd, zijn omgeving, zijn ontluikende
dichtgaven. Wij wachten met levendige belangstelling op het vervolg van deze biografie. Laat de schrij ver echter zorgen niet al to
ruw nit to vallen !
P. J. B.
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Dr. J. S. Theissen. De regeering van Karel V in de
Noordelij ke Nederlanden. (Nederl. Hist. Bibl. No. VI).
Amsterdam. Meulenhoff, 1913.
Dit boek berust op zorgvuldige bronnenstudie, laat zich goed
lezen en is behoorlij k geillustreerd ; het mag een aanwinst heeten
voor ooze historische literatuur. De proportion van het boek lijken
niet zonder bedenking en het ontbreken van een register, zelfs van
een inhoudsopgave, waarin de hoofdstukken worden opgenoemd,
vermindert zoowel de gemakkelij kheid van gebruik als van het
zich vormen van een overzicht over het geheel. Wat de proportien
aangaat, wil het mij voorkomen, dat aan de verovering van de
onder Karel V met de bourgondisehe monarchie verbonden gewesten wat veel plaats is ingeruimd, terwijl de moeilijkheid van
het uit elkander houden der noordelijke en zuidelijke gewesten
niet voldoende schijnt opgelost to zijn. Met dat al, ik herhaal bet:
het boek is een aanwinst voor ooze historische literatuur, al zal het,
evenmin als bijna al wat totnogtoe in deze serie verscheen, niet tot
de populaire historische literatuur gerekend moeten worden, wat
toch — als ik mij niet vergis -- de oorspronkelijke bedoeling van
de serie was. Velen met mij hebben gedacht, dat het de bedoeling
was, een aantal min of meer populaire essays naar Engelschen
trant to verzamelen. En dat doel is zeker niet bereikt; daarvoor
zijn deze studien to zwaar, rieken zij to veel naar de studeerlamp.
P. J. B.

A. van der Flier. Angelus Merula, pastoor van Heenvliet. Neerbosch. Neerbosch boekhandel, z. j.
De „Historie Tragica" van den pastoor van Heenvliet gaf
Mej. Van der Flier, die de onderwerpen voor bare historische
romans in ooze vaderlandsche historie pleegt to zoeken, aanleiding
tot het samenstellen van een nieuw boek. Of het Naar ditmaal gelukt is bare lezers to boeien ? Ik twijfel nog steeds. De Loon van
het werk schijnt mij minder tragisch dan wel melodramatisch.
Akeligheden als de moordaanslag van een ontaarden vader op zijn
onschuldige door hem verloochende d ochter, die hij overigens op
allerlei manieren uit den weg tracht to ruimen, hadden ons gespaard
kunnen blij ven. Het boek wemelt van griezelige monsters: de
vader, Neer Jan van Kruiningen, is zelfs onbestaanbaar, de tweede
moeder van de rampzalige Egilona, ten slotte de gelukkige vrouw
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van Willem Merula, den braven neef van den edelen martelaar, is
zwak geteekend ; de inquisiteurs, brr ! ; Merula zelf veel beter maar
toch ook sours wat wonderlijk; de stadhouder Maximiliaan van
Bourgondie is volkomen onbegrijpelijk ; koningin Maria van longarije niet minder. Neen, de karakterteekening laat veel to wenschen over. En de historie? De schijfster geeft wat veel historie
en hecht er blijkbaar zeer aan to laten zien ; dat zij uit bronnen
put. Maar Naar kijk op de tijdsgeschiedenis is wat al to fantastisch.
Wie zoo aan de werkelijke historie hecht, moet koningin Maria
niet zoo teekenen, zoo half, zoo besluiteloos, zoo valsch zelfs ; evenmin Sonnius, die volstrekt niet zulk een venijnig inquisiteur is geweest. De schijfster hecht aan de eene zijde to veel, aan de andere
to weinig aan de geschiedenis. Ook de even optredende pries
Willem en keizer Karel zelf zijn misteekend ; dat den eerstO een
woord in den mood wordt gelegd, met een geleerd doende aanhaling
nog wel, waar men het niet vinden kan, maar dat hij in ieder geval
eerst verscheidene jaren later sprak, is ook niet to prijzen. Summa
sum marum, hierna beter!
P. J. B.

Marjorie Bowen. Voor God en den Koning. 's-Gravenhage.
Daamen, 1912.
Wederom een boek van deze talentvolle schrijfster. Ik kan
het heusch niet helpen maar -- Dr. Colenbrander schenke mij
zijn absolutie ! — ik heb ook dit boek boeiend gevonden en ik
ben het meer eens met de tallooze 1ezers dan i et Dr. C.: goed
geschreven, niet maar alleen „dialogizeerend", een goed denkbeeld
gevend van den tijd van Willem III in Engeland en van de
opgevoerde personen, over het algemeen behoorlijk historisch, wat
Dr. C. ook niet ontkent. Een akte M. 0. zou ik aan de schrijfster
niet zoo dadelijk willen geven — daarmede wordt niet zoo lichtvaardig omgesprongen -- maar wel een bloemenhulde voor haar werkelijk „treffend" beeld van den „dutch William". De vertaling
P. J. B.
kon beter zijn, beter hollandsch.

Job. W. A. Naber. Joan Melchior Kemper. Haarlem.
Tj eenk Willink, 1913.
In een kloek deel schreef Mej. Naber, die reeds zooveel over
de periode der Pransche overheersching uitgaf, thane een studie
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over den tnedewerker van Van Hogendorp. Eigenlijk een karakterstudie, zooals zij ook in de voorrede zegt, gegrond op het rnateriaal
aan stukken en brieven, die de familie Kemper tot hare beschikking stelde. Een biografie van Kemper, erkent zij gaarne, was
Naar to machtig, daar zij zich er niet voor berekend gevoelde om
hem als hoogleeraar, staatsman en wetgever to beoordeelen. Die
bescheidenheid doet aangenaam aan en men zal dit boek over
Kemper met genoegen lezen, al bemoeilijken de overtalrijke citaten
de lectuur. 4ok schijnt het niet to ontkennen, dat de schrijfster,
hoewel niet blind voor 's mans gebreken, zijn invloed b y. op Van
Hogendorp wat al to hoog stelt gelijk zij dit met zijn invloed op
den gang van taken eveneens doet. Wat zij aan Kemper toeschrijft met betrekking tot den strijd tegen de reactie, door sommigen in 1813/4 gewild maar door Van Hogendorp niet in die
mate als zij het voorstelt, is voor een groot deel het werk van
Falck geweest, onder de manners van den „nieuweren tijd" zeker
de eerste. Het boek mag intusschen een waardig monument heeten
voor den moedigen, ideaalgezinden hoogleeraar, die geen leider
noch een staatsman van den eersten rang is geweest maar een
talentvol en bekwaam medewerker aan de verheffing van zijn.
vaderland, dat hij zoo innig lief had.
P. J. B.

S. Bartstra. Pater Gerold van St. Jansgae. 2 deelen.
Amsterdam. Van Holkema en Warendorf. 1912.

Deze lijvige, breed geschreven historische roman uit den tijd
van den Beierschen aanval op Friesland omstreeks 1400 is van
ouderwetschen trant. Er wordt veel in geredeneerd ; de personen
gebruiken allerlei ouderwetsche, maar ook weinig minder hoogst
nieuwerwetsche woorden en uitdrukkingen en levee in een zonderling
mengelmoes van middeleeuwsche en moderne begrippen. Men zou
zeggen : een zwakke Van Lennep, maar zonder diens geestigheden.
Maar vooral, er wordt in dezen roman to veel geredekaveld zoowel
door den schrij ver, die zich een uitnemend kenner toont van
Friesche gebruiken en denkbeelden, van Friesche taal en Friesche
idealen uit vroeger dagen, als door de opgevoerde personen, die
soms al heel weinig middeleeuwsch praten. Maar de smaken verschillen en misschien vinden velen, met name in Friesland, wel
P. J. B.
genoegen in het hybridische genre.
0. E. XIII 5
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Hendrik van Veldeke's St. Servatius-legende, bewerkt
door Marie Koenen. Bussum. Paul Brand.
Het is eene bekende eigenschap van ons, Nederlanders, dat
wij ons letterkundig verleden weinig in eere houden. Misschien
he®ft ons cosmopolitisch bestaan er schuld aan dat velen onder ons
beter met Shakespeare of Racine dan met Vondel vertrouwd zijn,
of zelfs wel getracht hebben den Chanson de Roland to ontcijferen
dock nauwelijks de moeite waard vinden zooveel Middel-Nederlandsch
to leeren als noodig is tot goed verstand van den Carel ende Elegast.
Mej uffrouw Koenen kapittelt deze lauwe Nederlanders niet,
maar wil hun de lectuur gemakkelijk makers van een gedeelte
althans van het hoofdwerk des „eersten Nederlandschen dichters".
Uit het oud Maastrichtsch—Limburgsch heeft zij het eerste Boek
der legende van Sint Servaes niet zoozeer vertaald als wel naverteld.
Dezen arbeid ter eere van Van Veldeke ondernomen leidt zij in
met de volgende eenvoudige bade:
Bat zijner stemme melodij
In 't nieuwe lied weer zingend zij,
De nieuwe taal uit d' oude groeie,
Bat dichters droomgezicht herbloeie
In d' eigen lncht, in 't eigen licht.

Mij dunkt, dat de wensch, in deze verzen uitgesproken, door
den toewijdingsvollen arbeid der dichteres is vervuld. Zonder twijfel
is het gedicht breedsprakig en van eentonigheid niet vrij. Maar
voor een' geduldigen lezer, dien de wonderers niet verstoren en de
kalme verhaaltrant niet vermoeit, is deze bewerking van Veldeke's
gedicht een voortreflijk middel om zich van de naieveteit en de
ongezochtheid zijner poezie eene voorstelling to makers. En deze
sympathieke hulde aan den dichter van Sint Servaes verdient daarom
K. K.
ooze aandacht en ouzo beiangsteiling.

Henriette Roland Hoist-v. d. Schalk. De vrouw in het
woud. Rotterdam. W. L. en J. Brusse, 1912.
Dit dichtwerk kondigt zich niet uitdrukkelijk aan als eene
confessie of eene geestelijke autobiographie. Immers Mevrouw
Roland Hoist verhaalt in den derden persoon van de j eugd, den
geestesstrij d, de vrij wording der socialistisehe dichteres, die in het
„Woud", eene ware selva oscura, de loutering van den twijfel en
de meditatie ondergaat. Maar dit verhaal in den derden persoon
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wordt telkens afgewisseld door sonnetten en liederen in welke de
„Vrouw" zelve spreekt, en dat in die sonnetten de geest der
diehteres getuigenis a$egt, kan geenen lezer ontgaan.
Om nu deze geestelijke ontwikkelingsgeschiedenis in de zeer
uitvoerige schets van Henriette van der Schalk ten einde toe met
aandacht to lezen is iets weer noodig dan belangstelling in hare
persoonlij kheid of bewondering voor hare gaven als dichteres, jets
meer ook dan het gewone geduld dat men mee behoort to brengen
bij het luisteren naar eene uit den aard breedvoerige confessie.
Zal niet zeer veel in deze meditaties den lezer vaag, of eenzijdig,
of weinig diepzinnig toeschijnen, dan moet hij geestverwant van
de dichteres zijn. Anders is er alle kans dat hij niet duidelijk
genoeg gevoelt, in welk opzicht de mystieke menschenm in en de
liefde voor den verdrukte welke de voornaamste schatten zijn door
het vertoef in het Woud eigendom der Vrouw geworden, zich nu
eigenlijk verheffen boven die naastenliefde die op anderen grondslag
dan den door deze dichteres erkenden, reeds zoo Lang door het
Christendom gepredikt is — en toch ook wel is toegepast ?
Maar ook die lezer, die buiten het geloof staat door Henriette
van der Schalk beleden en verkondigd, zal dezen bundel telkens
opnieuw openen, en opnieuw zal hij voortlezen en herlezen in deze
confessie. Dat komt omdat het geen maakwerk is, doch oprecht
beleden geestesleven. Roerend bovenal is de voorzichtige teederheid waarmede de eerste levensopgang der „Vrouw", haar ontwaken
uit de gelij kheid harer makkers, het wakker worden harer liefde
voor de natuur, voor de zee, voor de vrijheid, en voor de door
onverdiend lijden terneer gedrukte menschheid wordt beschreven.
Wonderbaar schoon paren zich daar somtijds de vers-cadence en
de woordenklank aan het langzame tempo en de met half ingehouden adem gesproken woorden der mijmerende herinnering :
Zij kan zich den dag niet bezinnen
dat in haar niet heeft geleefd
het vreagde-klare beminnen
van het rhythm e dat danet en zweeft,
van den zoeten toover der maters
en den atroomenden woordendans ... .

Is het ooze schuld indien we na het zuivere geluid van zulke
verzen to hebben vernomen, met nog iets moor spijt dan gewoonlij k vragen : Waarom moot doze dichteres, die toch waarlij k niet
nit zwakheid geweld aan de metriek behoeft to does, nu ook ---
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en consequent -- meegaan met hen die den krachtigen maatslag
van onzen naar woordaccent gescandeerden iambus opzettelijk verslappen, door aan den fransehen, niet gewogen dock getelden versregel daarvoor in de plaats burgerrecht in Nederland to verschaffen ?
Maar dit is geen vraag op welke men antwoord kan verwachten. Men zou evengoed kunnen vragen : Waarom moest nu
deze dichteres socialiste en nog wel eene zoo doctrinaire socialists
K. K.
worden ?

C. S. Adama van Scheltema. Meidroom. Rotterdam. W. L.
en J. Brusse 1913.
In vele opzichten is Adama van Scheltema een ouderwetsch
man, en wil hij dat, geloof ik, ook wel wezen. Hij zoekt niet nieuwe
cadencen to forceeren in oude rhythmen, hij pijnigt zich niet of
om nieuwe woorden to smeden, zinsverbindingen om to buigenr
letters of to kappen, woordeinden to rekken of to onderdrukken.
Meer en meer wordt het zijn lust en zijn welbehagen, tevreden
met den rijkdom van het smijdig en sappig Hollandsch dat zijn
j eugd en zijne lectuur in de oude dichters hem hebben geleerd, zijn
lied vlugweg to zingers.
Want dit staat vast: Scheltema is vooral een zanger; zijne
kunst is die van het lied.
.Heft nu echter in dit feestelijk verbeeldingsspel — zoo vlug
en zoo uiterst gernakkelij k gedicht -- heeft in dit welluidende
kleine poeem, welks verzen trippelen als de goed geschoolde dansvoetjes der kinderen die het spelen zullen, de heer S., zijn onverdeelde aandacht wijdende aan de regie, de costumeering, de miseen-scene, den dap s, kortom aan de geheele orchestiek van zijn klein
,,dramation", zich zijne taak als diehter van woorden en gedachten
niet wat heel gemakkelijk gemaakt? 0, ik kan mij voorstellen dat —
mits men de rij kelij k toegevoegde voorschriften, die niet steeds
volkomen duidelij k zijn, begrij pe en nauwkeurig volge — dit
kleine spel als vertooning bekoorlijk en opwekkend zal kunnen
zijn; maar als het oor der toeschouwers nog jets meer wil hooren
dan de muziek, als bun aandacht voor jets moor oog heeft dan voor
de bevallige en kleurige gestalten die de poeet hun „picturaal en
sculpturaal" Wilde toonen, zullen zij dan tevreden zijn, wanneer
zij b.v. in den rei der .,Zeven Deugden" (Geestdrift, Bezonnenheid,
IJver, Geduld, Kennis, Schoonheid en Liefde !) o.a. den IJver
hooren voordragen :
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„Ik ben de ijver, ben het etreven,
Bat woelen d door de dagen knaagt,
Bat haastig door het jagend leven
Een dichte vracht van plichten draagt" ?

Gelukkig komt de poezie van dit verbeeldingsspel slechts zeer
zelden het libretto zoo nabij als in de scene, aan welke bovenstaande
verzen zijn ontleend. Maar voor hen, die zich met het gedrukte
boekje moeten to vreden stellen — en dat zijn Loch zeker de aandachtigen voor wie deze uitgaaf is bestemd ? — is het gedicht wel
K. K.
wat heel ledig.

Alfred de Musset. De Nachten. Metrisch overgezet en
ingeleid door Helene Swarth. Werldbibliotheek no. 181.
Tusschen de poezie van de Musset en die van Helene Swarth
is zeker verwantschap genoeg om het begrijpelijk to waken dat de
Nederlandsche dichteres het een boeiende en leerrijke verpozing moet
hebben geacht de weeke zangerigheid dozer melancholie uit het
zeldzaam melodieuze Fransch over to gieten in ons Nederlandsch,
welks stugheid zij zelve zoo vaak tot zoetvloeiende weekheid heeft
weten to buigen.
Voorzeker ontbreekt aan Helene Swarth's vertaling nosh souplesse, nosh weemoed van Loon. Maar heeft niet de Musset, in
wiens poezie de hartstocht, hoe geweldig oak, door de dichterlijke
kracht van den kunstenaar steeds vrij bleef van tautologie, niet
aanspraak op stronger gehoorzaamheid dan Kier zijne vertolkster
hem bewijst ? Vragen dit ook niet de lezers ? De meest bekende
versregels zijn natuurlijk het lastigst to vertalen, maar wie vindt
vrede or in, als hij de onverganklijke teederheid van den aanhef:
Poete, prends ton luth, et me donne un baiser !

ziet verwaarloosd in deze zinnelij ke woorden :
Mijn dichter, seem uw luit, en kus mijn rooden mood.

Er is eon hinderlijk onderscheid in gedachte en dichterlUken vorm
beide tusschen De Musset en Helene Swarth in de volgende stanza:
Ce eoir, tout va fleurir : l'immortelle nature
Se remplit de parfums, d'amour et de murmure,
Comme le lit joyeux de deux jeunes epoux.

en de hollandsche overzetting :
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Dees naoht springt a1 in bloei,

de meidoorn en de rozen.
minnekoozen

Natuur is vol van liefde en geur en

Gelijk de blijde spond van bruidegom en bruid.

Over de vrij heid die aan een dichterlij ken vertolker toekomt, kan
men verschillend oordeelen. Wie niet wil vertalen dock na-zingen,
heeft, mits hij ons waarschuwt, zeker daartoe het recht. Maar
de Muze zelve, die den kranken dichter troostend de rij van landen
voorspiegelt waarheen haar eene kus zijn geest kan voeren, — immers
i'univers est a nous zegt ze, 't geen Mevrouw Swarth vertaalt : „de
wereld hoort van ons" — de Muze zal het niet zonder verzet kunnen
aanzien, dat de Nederlandsche vertolkster Naar in de plaats van
die woorden vol rijke suggestie
Et la Greoe, ma mere, o

le miel est 81 doux,

in het Hollandsch tot den treurende laat zeggen :
Mijn moeder Griekenland, de voedster der poeeten.

Het is een onbehaaglijk werk, op deze wijze voort to gaan, met
den vinger langs den Franschen text. Zelfs schijnt zulk een narekenen,
of het wisselgeld uitkomt, wat onbillijk en wat klein. Maar het is
hier to doers om een auteursrecht in hoogeren zin. Evenzeer als
ieder dichter, ook na Musset, het recht heeft, in eigen taal to getuigen van zijne Nachten met de Muze, evenzeer heeft hij de verplichting om, zoodra hij zich zet aan den arbeid der vertaling, ieder
woord en iedere gedachte van den schrijver die hij vertolkt met
de meest conscientieuze zorg in zich op to semen en to bewaren
tot het oogenblik hunner wedergeboorte in zijne eigene taal. Anders
wordt het translateurswerk. En hoezeer Helene Swarth's arbeid
daarboven moge staan, geen lezer die met het origineel onbekend
is, zal uit deze „Nachten" de hooge beteekenis van De Musset, -die immers volgens Sainte Beuve van de gansche school tot welke
hij behoort, was „le plus jeune, le plus Nardi, le plus fringant des
l'abord" — vermoeden.
K. K.

Louis Couperus: Uit blanke Steden onder Blauwe Lucht.
Amsterdam. L. J. Veen. 1912.
Ons haastig lezend geslacht, met boeken overladen en door
de stijgende voortreflijkheid der reproductie-techniek hoe langer
hoe lastiger in de eischen die het aan goede platen leert stellen,
zal allicht bij een boek als het hier aangekondigde, geneigd zijn
onder het doorbladeren de opmerking to makers dat de titel met
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zij ne alliteratie en zijn rhythme wat gezocht is, dat de stij 1-variaties
in de Venetiaansche schetsen niet vrij van gekunsteldheid eer den
schrij ver dan de stad die hij teekent doers kennen, en dat — met
uitzondering van de „Madonna del Gran Duca" die den titel versiert -- de illustraties niet fraai genoeg zijn voor een op zoo
royale wijze uitgegeven werk.
Maar wie, door zulke eerste indrukken geleid, dit boek terzijde legt, verzuimt een kostbare gelegenheid om zoowel den droom
van Italie's historische schoonheid nog eens to droomen, als ook de
persoonlijkheid van den kunstenaar, die ons zijne visioenen verhaalt,
beter dan to voren to verstaan. Er is eene zeldzame verscheidenheidenhei.d van kunst in dit book, eene boeiende afwisseling van
stemming. Naast de gewilde, bijkans alleen om den stijl ondernomene schetsen van beschrij vendee aard, die Loch ondanks hare to
„artistieke" veelkleurigheid stork de impressie van het aanschouwde
tafreel verlevendigen, daarnaast, -- naar mijn oordeel daarboven —
staan des schrijvers persoonlijke geesteservaringen. Eenig in dat
opzicht is het hoofdstuk over Ravenna, de nit langs de sombere
boomen van de Pineta, de zeldzaam sterke — en zoo voortreflijk geanalyzeerde — ontroering bij den eersten aanblik der heerlijkheid van de Byzantijnsche mozaieken, en bovenal de zeer
oorspronkelijke namijmeringen over de geschiedenis van Galla
Placidia -- bistorie, rnaar geheel roman. Het is voor den lezer
wien de persoonlijkheid van Couperus als romanschrij ver ernstige
belangstelling inboezemt eon buitengewoon genot doze met grooten,
bijna ouderwetschen eenvoud geschreven bladzijden to lezen, den
schrijver op den voet to volgen als hij met vluggen takt aanwijst
hoe pier uit de „historie" — historie is voor Couperus al wat de
geschied-schrijvers verhalen — de roman oprijst. Rij erkent het
zelf : de Historische Roman is uit de mode. En zeker zal hem de
begeerte niet verlokken, na boeken als de Berg van Licht zich aan
zijne landgenooten to presenteeren als eon herboren Felix Dahn.
Maar overigens : or is in de schets van Placidia eene naieveteit,
eon eenvoudige impressionabiliteit, die verrast en bekoort.
Italie's historische schoonheid vied ik in dit boek nergens op
zoo meeslepende, op zoo geheel in den Loon gehouden wijze bezongen als in de inleidende bladzijden over Florence. Couperus kept
van Florence iederen stee p , van den Arno al de wisselende tinten,
van hare beierende avondklokken iederen vromen k]ank, en zijne
wonderlijk schoone teekening van de stad bezegelt de ontboezeming
waarmee hij Naar besluit : „Het zijn to zamen de tinnen, die Flo-
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rence reeds sedert j aren, eeuwen, in zuider voorj aarszon -- in
andere teertintige atmosferen ook — gebeurd heeft voor de
verrukte oogen van wie Naar, reeds voor zij Naar zagen, beminden : voor de oogen van Potgieter, voor de oogen van Hooft.
In hare silhouet school de ziel der tooveres, die zij is. Zij betoo verd e den j eugdigen ze ventiend'eeuwschen dichter tot hij
haar bezong als een godin, die langs de Arno toe op hem trad;
zij betooverde den ouderen negentiend'eeuwschen dichter tot hij in
zijne sublime terzinen vervatte het kort begrip harer historie. Zij
heeft eeuwenlang en duizenden bekoord; zij is bezongen en gezegd
in alle talen, in alle klanken. Het is vermetelheid haar weer to
willen zeggen en bezingen, maar waar de verrukte ziel van vervuld is, vloeit de mood blijde van over, en wie zij betooverd heeft,
kan niet zwijgen, en zij zal steeds betooveren en telkens zal weer
de nieuwe stem nieuwen klank doen hooren in het lof koor, dat
haar omruischt".
Wie in 't licht van deze verklari n g de florentij nsche studien
en schetsen -- het hoofddeel van den bundel -- leest, wie niet bij
Couperus als bij een Cicerone onderrichting zoekt, en waar hij die
ongevraagd vindt niet ongeduldig wordt, maar alleen zoekt to
hooren wat een voor Italiaansch schoon zoo fij ngevoelig kunstenaar
heeft gedacht en genoten in Florence en Pisa, in Venetia, Ferrara
en Ravenna, dien rnogen wij van de lectuur veel genot voorspellen.
K. K.

Frans Hulleman. De Avonturen van mijnheer Richard.
Amsterdam. Scheltens en Giltay.
Deze Avonturen geven een snaaksch, ietwat verbitterd relaas
over socialistenvrees, in vlotten, pakkenden stijl. Toch weigert de
lezer daze vertelling van het begin tot het slot voor serieuze kunst
to nemen, ja, er veel weer in to zien dan ontspanningslectuur van
niet direct stichtelijken inhoud.
Dit komt omdat de tendenz er ruim dik opligt en de schrijver
het zich niet to moeielijk heeft gemaakt.
Hij mag natuurlijk dwepen met den Arbeid tegenover het K.apitaal,
met den flinken arbeider tegenover den zich vetmestenden rijken
en wezel-bangers uitbuiter, maar hij moet ons dit dan psychologisch
uitbeelden, in levende, reeele menschen. In plaats hiervan noemt de
schrij ver den flinken socialist eenvoudig Mr. Funk, den wezel-bangen
uitbuiter Mr. v. Wezel, den wellustigen kapitalist meneer Richard,
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en het aardige tooneelspeelstertj e, dat hem listiglij k bedot, mej . List.
Dit is duidelijk om wee van to worden, en den schrijver beleefd
to verzoeken to bedenken dat literatuur toch geen bewaarschooltje
is en niet alle lezers zich zoo lief laten bedotten.
Is het ook niet erg kort geleden dat we zijn vorig werk : Een
Kleine Wereld Kier aankondigden ?
G. F. H.

Joannes Reddingius. Een Romantische Jongen. Amersfoort. Valkhoff & Co., 1911.
Een vriendelij k, met zachte stem verteld verhaal geeft Een
Rontantische Jongen, dat, zonder ooze aandacht in hooge mate to
boeien, Loch geen oogenblik verveelt.
De schrijver geeft het den ondertitel Levensbeeld en dit is
slechts half juist, daar het Leven van Herman ons niet vender geteekend wordt dan tot zijn komst op de 3de Klasse H. B. S. Deze
Herman, ons Kier als de romantische jongen voorgesteld, blijkt inderdaad een sympathieke knaap. Aardig is geteekend zijn eerste jeugd
op het Brabantsche dorpje, waar zijn vader indertijd predikant was,
en hij na diens dood met zijn moeder blijft woven. Deze verhuist
dan naar Arnhem waar Herman op school gaat, terwijl hij later een
kostschool in Gooidorp bezoekt, die j ongens „klaarmaakt" voor
Breda en Nieuwediep. Vooral dit kostschoolleven is aardig weergegeven. In vlotten stijl en aardige typeeringen zijn die kostschooljongens geteekend. Telkens schijnt het dan een aardig jongensboek
to worden. Doch dit wordt het niet omdat het romantische van
Herman to weinig jongensachtig is. Niet omdat hij van de middeleeuwen en van poezie en droomen houdt, maar omdat we in zijn
romantiek teveel die van den schrijver speuren. En dan telkens
herinnerd worden aan diens vorig boek Cynlhio dat zoo vol was
van theosofie, van onwezenlijke middeleeuwen en onrijpe literatuurproeven. Doch dan tegelij k erkennen : bij Cynthio vergeleken is Een
Rornantische Jongen een stap vooruit in de goede richting.
G. F. H.

A. J. Zoetmulder. In Retraite. Amsterdam. P. N. van
Kampen & Zoon.
Daar is onder alle huizen een huffs dat, hoe dikwijls ook in
romans en novellen beschreven, altijd weer opnieuw de aandacht
trekt, en dat is de pastorie. In alle genre's van literatuur is de
pastorie geteekend, en niet slechts in ooze eigene, peen, in de
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engelsche, duitsche, noorsche vooral niet minder. Over het specimen
dominee moge men denken hoe men wil, een goedgeschreven roman
van een pastorieleven vindt altijd zijn weg, getuige, om er slechts
een uit den laatsten tijd to noemen : Helene Christaller's Gottfried
Erdrnann and seine Frau.
Maar die pastorie was altijd een protestantsche, dat sprak vanzelf.
Tot we In Retraite openend bemerken dat dit niet vanzelf sprekend
is, daar er toch ook roomsche pastorieen zijn, en niet weinige ook.
Dat moet interessant worden, vinden we, een roomsche pastorie
eens door en door to leeren kennen, en we zetten ons met aandacht
tot deze lectuur, welke allesbehalve tegenvalt.
In Retraite Loch is een kleurig, en vlot-geschreven verhaal dat
goede kwaliteiten heeft. Het vertelt hoe Jaap, een schilder, met
zijn neef David, een candidaat in de letteren, bij hun beider oom,
den dorpspastoor, de vacantie doorbrengen. We ruiken den ietwat
duffers geur van de eenzelvige, evenmin ongezellige wooing van
den goedigen, niet grootschen, evenmin onbeduidenden pastoor, die
lets onzijdigs heeft, Loch hartelijk en bovenal echt doet en is. Neef
David is een saaie droogpruimer die „de blommetj es wel eens buiten
zou zetten" als hij maar durfde, en die, als hij het heimelijk probeert,
een gek figuur maakt. Jaap, tamelijk los van aard, is pier in retraite,
en overigens enkel en alleen schilder. Met verliefde oogen ziet hij
de weligheid van het polderland, en krijgt daarbij een klein romannetj e. Want zijn werk wint de bewondering van Louise, de aanstaande schoondochter van den schatrijken notaris. Die bewondering
blijkt geen stroovuur, wordt dieper, inniger, en zij komen vanzelf
voor de vraag to staan of ze bij elkaar hooren. Louise moet dan het
onbeteekenende zoontj e van den schatrij ken notaris opgeven om
met Jaap een levee van innig geluk -- maar • ook van strijd en
ontbering to beginners. Ze aarzelt, aarzel t nog eens — maar durft
het ten slotte niet aan. En Jaap blijft alleen met zijn liefde
voor de kunst. En hiermede loopt het verhaal wel wat dood,
in het nand.
Boeit dus de intrigue niet bizonder, des to meer doers dat
kleurige beschrijvingen. Als deze : „Boven't hooge geboomte, 'n zware,
groene wal gelijk, in de verte den weg overstaande, spitste een
slanke toren-top met metalig geschitter in 't zon-gestraal, en terzij
van den weg, over de breede vaart, al meer boerderijen lagers,
groote huizingen onder zware boomers als in veilige omhuiving in de
wijd-en-zijd strekkende, on-onderbroken vlakte, waar traag stappend
de kostelijke koebeesten doolden of als beelden roerloos, wel rustig
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to herkauwen lagen. Witte ophaalbruggetjes, hel in 't Licht, de wip
neer, staakten hun rank houten samenstel boven den oever, als 'n
zwakke onderbouw zich herhalend in 't beweginglooze water, dat
donker was als gepolijst blauw staal tusschen de breede vlakken
Leer-groen eendekroos" (hi. 21).
Deze en dergelijke kleurige teekeningen van het hollandsch
polderlandschap zijn pier niet zeldzaam. Hoewel we nu aan deze
enkel-beschrijvingskunst wat ontgroeid zijn, scheen ze ons hier belangrijk, al was het alleen als een belofte dat deze zoo prachtig
schilderende schrij ver, in een tweede, grootscher werk ook dieper
kijk op bet mensehenleven zal geven.
G. F. H.

Henri Dekking. De Glazen Graaf. Rotterdam. W. L.
en J. Brusse, MCMXII.
Het is een mooi gegeven, waarvan deze bescheiden, maar geregeld-produceerende schrijver zijn nieuwe boek heeft gemaakt. En
als zoodanig is het sympathieker dan zijn vorige, ook Kier besproken,
romans Winterkoninkje en Up Dwaalwegen.
Vooral het eerste hoofdstuk belooft veel. Het teekent op een
stormavond den echten graaf, oud, vervallen en wrak als zijn
kasteel in de zware duinbosschen, die zich tevergeefs verdedigt
tegen den glazen graaf, zooals het dorp den indringer noemt, die
den jonker al zijn geestgronden weet of to koopen, deze ontgint
en daarmede enorme taken maakt. Hier gevoelen we ineens het
tragische van deze verdediging, die het mooie, romantische, aartsvaderlijke tevergeefs tracht to redden uit den greep van dividendjagende geldmenschen. Terwijl we •tegelijk zien hoe dit mooie,
romantische toch ook allesbehalve vlekkeloos is, en de verdwijfling verdiende, die dreigt. Doch na dit mooie begin-hoofdstuk
valt de uitwerking van dit prachtige gegeven tegen. De ontginner
en zijn werkvolk, de Bever botaniseerende dan catechiseerende
dominee, de pensionhoudende dames, waarvan er een den ontginner
inpikt, zij zijn evenals de bewoners der adellijke huizinge wel
echt geteekend, maar veel to schetsmatig, to schriel, zonder achtergrond en atmosfeer. Ze zijn wel goed, zooals die ongure pensiondame die des ontginners schoonmoeder wordt, met Naar wel platte
maar ook rake grappen als: „'t is beter dat een hotel vooraf mislukt as daarna" (bl. 244), maar hoe echt ook, ze gaan teveellangs
ons keen, als echte menschen op straat ons voorbijloopend.
Meer uitwerking, fij ner uitbeelding zou ooze aandacht zeker
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langer hebben vastgehouden. Doch deze niet alleen ; vooral
diepere psychologie was hier onmisbaar. Welke dan niet to verwarren is met sentiment, met een heel nobel sentiment dat, en dit
treft ons telkens in Dekking's werk, bedenkelijk veel krijgt van
sentimentaliteit. Wat dan ook in den stijl uitkomt. Zooals b.v. op
bl. 209 waar in vier alinea's aanvangende met „zij waakte", wordt
uitgewerkt wat we reeds wisten nl. dat de moeder waakte aan
het ziekbeu van haar kind.
Dit alles to samen verhindert ons in De Glazen Graaf een
groot kunstwerk to zien. Maar dit neemt niet weg dat het in zijn
soort een sympathiek boek blijft, vlot-verteld en niet onaardig.
Zoodat een publiek, dat zijn artistieke eischen niet zoo heel hoog
stelt, er van zal smullen, vooral ook omdat het alles van dit boek
zoo goed kan begrijpen.
G. F. H.

Marie Koenen. De Witte Burcht. Zeven verhalen. Leiden.
J. W. van Leeuwen (K. Fercken), 1912.
Wie bij een literair werk in de eerste plaats vraagt naar de
sfeer van wereldbeschouwing en den geestelijken achtergrond zal
van dezen bundel, naar het eerste De Witte Burcht getiteld, zeer
kunnen genieten. Op een voorwaarde : dat hij Been papenhater is.
Want zij zijn goed-roomsch en voor alles roomsch. Toch heelemaal
geen tendenz-literatuur. Evenmin als uitsl uitend kunst. Toch eer
weer dan minder kunstvol als bepaald-protestantsche verhalen van
dezelfde standing dat zouden zijn.
Men gevoelt dit dadelijk aan De Witte Burcht een middeleeuwsch-romantiek verhaal van dolende-ridders en boete, kluizenaars en maagdelijk, Godegewijd leven. Wie de schoonheid van
zulk een vroom levee, rijk in kleur en vorm, nu niet historisch
ziet, maar als schoonheid ook voor dezen, onzen dag, is gestemd
om al de volgende verhalen to bewonderen. Want over die volgende schetsen, soms een goed vertelde dorpsgeschiedenis als De
Levensavond, soms een sprookje als De Weg des Levens, ligt een
waas van die middeneeuwsch-roomsche romantiek. Zoodat het me
even natuurlijk schijnt dat een goed-roomsche ontzachlijk geniet
van deze voor hem levensechte literatuur als dat een niet-roomsche
er moeilijk of onmogelijk in kan komen.
Toch kan ook, bij de meest welwillende waardeering, mi. dergelijke literatuur nooit volkomen voldoen. Natuurlijk niet omdat de
psyche Kier meespreekt. Maar wel omdat de psyche pier zoo ver-

LEESTAFEL.

31

zonken is in de geestelijke schoonheid en derhalve de natuurlijke
zoo weinig opmerkt, dat ons genieten van kunst to weinig ontvangt. Om een voorbeeld to nemen. Van Guido Gezelle bemerkt
de lezer dat deze een oprecht roomsche is, maar tegelij k vergeet
hij dit omdat hij in hem voortdurend den echten dichter hoort. Dit
laatste echter overkomt hem onder de lectuur van De Witte Burcht
niet. Stijn Streuvels is zuiver kunstenaar en, zoo gevoelen we,
min of meer roomsch ; Marie Koenen daarentegen is zuiver roomsch
en bovendien min of sneer kunstenaresse.
Toch een kunstenaresse die er mag zijn, en ons, als ze het
voile Leven wat meer in zich opneemt, nog wel eens dieper werk
zal geven.
G. F. H.

H. C. Buurman. Bohemien Woning. Rotterdam. W. L.
en J. Brusse. MCMXII.
„Maar Kier! Nou ja, in de oogen van bedaarde mensehen was
't hier in huis al een vreeselijk vie de boheme; maar och, 't was tocli
eigenlijk zoo mak" (blz. 93). Deze overdenking van de voor tooneelspeelster leerende Willy, in de wandeling ook wel Willem
genoemd, die kan gelden voor de hoofdpersoon van Bohemien IT)oning,
tenminste als men hoofdpersoon wil noemen de eene van de velen
die minder vluchtig dan de anderen ons voorbijglijdt — deze
overdenking karakteriseert dit boek wel goed.
Het geeft ons het pensionsleven van artiesten van minderen
rang, vooral rondreizende dames en heeren, die nu wel geen onbehoorlijkheden uithalen, maar nog minder het levee ernstig opvatten.
Het bestaat voor hen in druk flirten, veel uitgaan, veel misere en
nog meer losse praat. De teekening van deze menschen is wel
echt, de humor van den tooneelspeler Rienk, afgezakt naar een
„kermistroep", sours niet onaardig, de zorg van ,,Moe", die met al
die menschen zoo hartelijk omgaat, wel trouw weergegeven, maar
de lezer vraagt zich af, waarom hij deze makke tijdverdrijfslectuur
nu ook al moest lezen. Om zijn belangstelling vast to houden
had bier wat dieper gedolven moeten zijn. Aan den anderen karat is
hij blij dat dit niet gebeurde. Want dit vluchtige geflaneer over
deze dingen is al mooi genoeg, al meer dan mooi.
G. F. H.
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Anna Kers. Jozua Brunsveld. Amsterdam. P. N. van
Kampen & Zoon.
Dit is nu een van die boeken, die zoo verstandig moesten zijn
geen recensie-exemplaar aan redacties road to zenden. En dit schijnt
dubbel geraden, als ze, naar ik vermoed van dit Jozua Brunsveld,
de eersteling zijn van den oogst. Want dan hebben ze al de charme
van een bakvisch, die daarom zoo onweerstaanbaar is omdat we
hun doers en laten nooit ernstig nemen. Maar die we dan ook nooit
recenseeren -- want wie een bakvisch gaat recenseeren is al een
zeldzaam-doctrinaire oester.
Maar recensies, zoo wordt beweerd, zijn zoo buitengewoon nuttig,
omdat ze geven wat niemand wil hebben, en niemand, allerminst
een beginnend schrijver, kan ontberen, de kritiek. Wat ik volkomen
beaam. Maar het blijft me een raadsel waarom die eerstelingenschrij vers daartoe recensie-exemplaren zenden aan redacties. Aan wie ,
anders ? vraagt men wellicht. Wel, antwoord ik, aan hun vrienden.
Aan vele vrienden, vooral aan dien van het beroemde merk, die
volgens het bekende recept de „feilen toont". Zulk een vriend zou
dan in zijn dankbrief voor het recensie-exemplaar de schrijfster van
Jozua Brunsveld vooreerst hartelijk gelukwenschen met haar welgeslaagden eersteling. Verder erkennen dat het boek zich aangenaam laat lezen en getuigt van een j eugdig-frisschen, en trots
zijn voor 's levees weemoed zeer toegankelijken, toch zeer idealistischen geest. Wijders echter vragen of niet de in een bock ons
verbeelde mensehen tenminsche een hoogen graad van waarschijnlijkheid moeten hebben? En of deze shoes van een dominee, een
vioolartiest die met zijn spel mensch en dier ontroert (hi. 273) en
daarmede zijn zieleleed overwint, zooals een ander met gebed, en
deze honneponnige pastoor, die innige vrienden blijken, en dit niet
door de „coalitie", maar eenvoudig door hun zielenadel, waarschijnlijke, hollandsch-sprekende wezens zijn in den jare 1913? Eveneens
of het gelooflijk klinkt een straatzwervertje, een kind nog, dat,
hoewel roomsch, door den dominee als huisgenoot in de pastorie
opgenomen, dock gaat sterven, op zijn sterf bed to hooren zeggen :
„moedig gedragen Teed is de kroon van 't levee" en dominees
dochtertje Jozua dit aldus to hooren aanvullen : „en de loutering
van de ziel" (hi. 231)?
En of deze en andere onwaarschijnlijke schoonheden, die de eigenaardigheden vormen van dit zeer nobel bedoelde bock, niet sterk
herinneren aan de onverwachte uitingen van oorspronkelijken zielenadel, eigen aan die Noorsche literatuur, die speciaal voor export
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wordt gesehreven? En of de begaafde schrijfster, bij een volgende
proeve, zich eons wilde herinneren dat nuchterheid niet is gebrek
aan goest, maar bewijs van geest?
Zie, dat zon zoo'n oprechte vriend dan vragen in dank voor
zijn recensie-exemplaar, en de schrijfster zou eerder geneigd zijn ze
bevestigend to beantwoorden, dan als ze haar voorgelegd werden
door de eon of andere redactie, die q. q. ze moest doen, ten bewijze
dat het

recensieexemplaar

was ontvangen.

G. F. H.

Frans Verschoren. Langs Kleine Wegen. Van Holkema
en Warendorf. Amsterdam. 1912.
Het werk van dezen Vlaamschen schrijver is al merkwaardig
gelijkmatig. Zoodat van deze acht schetjes, in

Langs Kleine Wegen

bijeengebundeld, er best eonige in een zijner vorige bundols, als

Uit het Nethedal,

hadden kunnen staan en omgekeerd. Ook hier

bewonderen we weer do Vlaamsche leute dat van ,pinten bier,
dreupels" on dorgelijke, weinig hartverheffende geneugten zoo zangerig weet to vertollon als waren hot hemelscho vreugden. En norgens krijgen we den indrnk dat hier overdreven of nagemaakt
is. Neon, zoo is wel do echte Vlaamsehe kleine-burgerij, want
die alleen wordt hier geteekend. En dat ietwat ruige, oubollige
realisme, dat allos durft en ook alles kan zeggen, zonder onbehoorlijk to wordon, vraagt als om doze gemoedelijke volkstaal. Die, op
haar beurt, weer zóó uit do Middeleouwen schijnt to komen, zoogoed
als die oudo Vlaamsche steden.
Zoker, maar blijft dit vertellon zondor dieperen kijk op do
dingen, op don duur onzo belangstolling wekken? En zoo gevoelt
ieder dat in onzo karakteriseering van dit work als: bizonder
gelijkmatig, veel lof ligt, maar niot enkol lof.

G. F. H.

Voorts zijn door do redactie ter aankondiging ontvangen

de navolgende boekwerken:
Mr. J. Kosters. De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het
privaat recht. Arnhem. S. Gouda Quint, 1912.
ileinrich Sohnrey. Friedesientje's Levensloop. Vertaald door N. van
Hiohtum Amsterdam. A. H. Kruyt.
Karl Marx. Het Kapitaal. I (VI—VII). Vertaald door F. v. d. Goes.
Wereldbibliotheek.
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C. G. Kaakebeen en Jan Ligthart. Van Alle Tijden. Gedichten uit
de 17e Eeuw door Dr. D. C. Tinbergen, No. 5 en 6. Groningen. J. B. Wolters, 1913.
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's Gravenhage. C. L. G. Veldt, 1912.
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Prof. Dr. J. C. Matthes. Een Bundel verzamelde Opstellen. Haarlem.
H. D. Tjeenk Willink en Zoon, 1913.
Mr. J. Loosjes. Leeraar der Doopsgezinde Gemeente to Hollum. De
Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816. Leiden. Boekh. v.h. E. J.
Brill, 1912.
Dr. F. W. Grosheide. Nieuw-Testamentische Exegese. Rede bij de
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Alphonse Daudet. Contes Choisis. Groningue. P. Noordhoff. Editeur.
S. Prins. Nieuwe Fransche Spraakkunst voor Hollanders. Groningen.
P. Noordhoff, 1913.
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v.h. Gebr. Belinfante, 1913.
C. Serrurier, Pierre Bayle en Hollande. Etude Historique et Critique.
Avec deux planches. C. M. B. Dixon en Cie. Editeur. Apeldoorn—Hollande.
Dr. A. H. de Hartog. Noodzakelijke Aanvullingen tot Calvijn's Institutie. Deel III. Heilige Geest en Kerk. Amsterdam. A. H. Kruyt.
Dr. H. F. Wirth. Nationaal-N ederl^ndsche Muziekpolitiek. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf, 1912.
B. T. P. Waszklewicz--Van Schilfgaarde. Nova et Vetera. Apologetische brieven aan een modern protestant. Baarn. Hollandia-Drukkerij,1912.
Destree en Meerts. Lettre au roi sur la separation de la Wallonie
et de la Flandre, gevolgd door het antwoord. Brussel. Weissenbruch, 1912.
M. J. Wiessing. Eon dreigend muntgevaar. Amsterdam. C. L. van
Langenhuysen.
Dr. F. P. H. Prick van Wely. Fransche studien en kritieken, 1I.
Lexicographische varia bij Her ckenraths woordenboek. Batavia. Drukkerij
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Jverneminq verboden.

DE NEUTRALITEIT VAN DE
OPENBARE SCHOOL
DOOR

G. H. WAGENAAR.

De verkiezingen van Joni staan nog eens weer in het
teeken van de school. Vele kwesties mogen aan de orde
zijn, waarvan de oplossing in den eenen of anderen zin in
de komende parlementaire periode zal worden beproefd, of
althan s een proeve van oplossing in uitzicht zal worden
gesteld : de tariefkwestie, de dwangverzekeringkwestie, de
kiesrechtkwestie ; dit neemt niet weg dat de schoolkwestie
de hoofdkwestie zal zijn bij den aanstaanden electoralen
strij d. Het „politiek accoord" van samenwerking tusschen
de gecoaliseerde groepen heeft feitelijk alleen betrekking
op art. 192 der Grondwet. Omtrent geen enkele andere
kwestie heerscht tusschen de rechtsche groepen volledig e
eenstemmigheid. Maar met de door het Ministerie voorgestelde
onderwij s-paragraaf gaan de verbonden christelij k-historischen, anti-revolutionairen en roomsch-katholieken van
harte mee. Tegenover dezen aanval op het front hebben de
partijen van de linkerzijde zich geconcentreerd tot verdediging van de openbare neutrale school. Natuurlijk is art.
0. E. XIII 6
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192 niet het eenig punt van ralliement aan de linkerzijde.
Doch wel is het het zwaartepunt, waarop de concentratie
rust. Men ziet aan de linkerzij de het gevaar, dat bij de algeheele gelij kstelling tusschen het bij zonder- en het openbaar
onderwijs de „volksschool, waaraan de Natie gehecht is",
bedreigt en poogt daarom, met tij delij ke tenachterstelling
van oneenigheid op tal van punten van politiek beginsel en
beleid, met vereende kracht den door de rechterzij de beraamden ondergang der gemengde neutrale school to verhoeden. Aan beide zijden is men zich this ten voile bewust,
waarom het bij de a.s. verkiezingen gaat.
Toch zijn er teekenen, die op een kentering in den
schoolstrij d wij zen. Dr. Kuyper moge met zijne „getrouwe
anti-revolutionaire broeders" de autithese tusschen het
neutraal openbaar onderwijs en het christelij k bij zonder
onderwijs toespitsen en, om hierin to beter to slagen, aan
de openbare school een absoluut neutraal karakter opdringen
en dan deze „anti-christelijke instelling" ten bate van de
alleen-zaligmakende bij zondere instellingen op onderwij sgebied uitspelen ; in breede christelij ke kringen begint men
deze antithese-politiek, waarbij het eene volksdeel opzettelij k
wordt gepaganiseerd en het andere in een dogmatisch
keurslij f wordt geregen, meer dan moe to worden. Men
onderschrijft daar het woord van De la Saussaye Sr.: „Het
dilemma voor of tegen Christus mag en moet door de
prediking des woords aan de ziel, maar nimmer door de Kerk
aan den Staat gesteld worden. Misdadig is het de scheiding
to eischen van maatschappelijke en christelijke deugd, de
eene voor de staatsschool, de andere voor de bijzondere".
Met name in de christelij k-historische g elederen kan
men, hoe hoog men ook het bijzonder, christelijk onderwijs
waardeert, niet langer het streven goed keuren, om, door het
openbare onderwijs geheel to ontchristelij ken, het bij zondere,
dat altijd een beperkten werkkring zal hebben, tot de eenige
en noodzakelij ke toevlucht to maken voor christelij ke ouders.
De oogen gaan al meer open voor het gevaar, dat in de
afscheiding tusschen humani sme eenerzij ds en dogmatisme
anderszij ds voor het nationale leven gelegen is.
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Vandaar, dat de regeeringsverklaring van Minister
Rinck betreffende de relatieve neutraliteit, waardoor die
van Minister Six omtrent de absolute neutraliteit teruggenomen is, van christelij k-historische zij de met onverdeelde
sympathie is begroet en als een eerste schrede in een betere
richting is uitgelegd.
Doch dit niet alleen. De strooming onder de christelijk-historischen, die in de facultatieve splitsing der openbare school een nieuwe, tegen de anti-revolutionaire
onderwi j s-politiek ingaande bedding zoekt, is reeds zoo sterk
geworden, dat de rechtsche coalitie hiermede, wilde ze hare
politieke machtspositie niet in de waagschaal stellen, tegen
wil en dank rekening heeft moeten houden. De beteekenis
van het „politiek accoord", dat de christelij k-historische
Unie ditmaal nog met de beide andere rechtsche partijen
gemeend heeft to moeten aangaan, ligt in de concessie,
Welke deze beide partijen aan de ernstige oppositie van
ehristelij k-historische zij de hebben moeten doen in zake de
door Naar voorgestane leer van de neutraliteit der openbare school.
Dr. Kuyper heeft van nit zijn separatistisch standpunt
zij het in
natuurlij k onmiddelij k in dezen toeleg, om
eene afzonderlijke openbare school voor gelijkgezinden
het godsdienstig karakter van het van overheidswege gegeven onderwij s ten deele to herstellen, een aanslag tegen de
vrije christelijke school gezien en alvast deze school als „de
school met het christelijk tintje" voor de oogen zijner getrouwen gedoodverfd. Toch heeft hij, om de coalitie to redden, dezen averechts gegroeiden tak onbesnoeid aan zijn in
Rde kap van het toekomstig anti-revolutionair staatsgebouw
geplaatsten Mei-boom voor zijne deputaten to pronk moeten
stellen. En de IRoomsch-Katholieken hebben ruiterlij k nitgesproken op hun landdag, dat zij dezen wensch van een
der bondgenooten, al voelden zij zelven er niets voor, stipt
en strikt zouden inacht nemen. Dat in dezen eisch van
facultatieve splitsing een nieuw uitgangspunt voor de verdere
ontwikkeling van het openbaar onderwijs gesteld wordt, ligt
voor de hand. Deze kentering moet op den duur tot een
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nieuwe partij groepeering leiden. Ter rechterzij de zal de
houding ten opzichte van het openbare onderwijs, ter linkerzij de de houding ten opzichte van het godsdienstig onderwijs
een andere worden, als de openbare niet per se godsdienstloos is en het bijzonder onderwijs niet per se tegen de openbare school gekeerd wordt.
De bijzondere school wordt van liberale zijde de kurk
genoemd, waarop de coalitie drijft. Doch deze kurk zal
kantelen, zoodra de openbare school haar anti-godsdienstig
karakter loslaat. De liberalen hebben het in hunne han&
de coalitie to laten zinken.
De facultatieve splitsing, waardoor naast de gemengde
neutrale school de oprichting van gelijkgezinde scholen
mog elij k wordt gemaakt, geeft echter geen definitieve
oplossing van het schoolvraagstuk.
Het blijft niet bij de tegenstelling tusschen neutraal
onderwijs op de openbare gemengde school en niet-neutraal
godsdienstig onderwijs op de openbare gelijkgezinde school.
Nu aan de openbare gemengde school het karakter een er
absolute neutraliteit zoowel van antirevolutionaire als van
radicale zij de opgedron gen wordt, komt de Overheid voor
de on ontwij kbare vraag to staan, of ze dit v erderfelij k karakter voor hare instellingen langer voor hare rekening kan
nemen. En zoo ze, om het verwij t to ontgaan, alsof ze
principieel de breuk met de historische volksreligie had
aanvaard, den eisch van absolute neutraliteit voor hare
instellingen afwijst, komt ze voor de nieuwe vraag to staan,
welke beginselen ze dan bij het bepalen van een niet-absoluut
neutraal karakter dezer instellingen, moet huldigen.
Dit is de beteekenis van het besluit van den Rotterdamschen Gemeenteraad inzake de opneming van het leeryak der Bijbelsche Geschiedenis in het leerplan van de
van Gemeentewege gestichte kweekscholen. Wel moet de
stap van den rechtschen wethouder van onderwijs, die tot
dit besluit het initiatief nam, niet worden overschat. Het
neutraal karakter dezer kweekscholen wordt met de invoeging
van de bij bel-les in het onderwijs niet in een „positiefchristelijk omgezet". Het leervak wordt bovendien niet in
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kerkelij k-slogmatischen, maai• bloot in cultuur-historischen
zin gegeven. Doch zoowel de s y mpathie, die de wethouder
van christelijk-historische en van liberale zijde ontving, als
de storm, die tegen hem opstak in het redactie-bureel van
de Standaard, bewijst, dat achter dit incident een beginsel
van wjde en verre strekking steekt. De tranen, door
Dr. Kuyper ,,over het uitglij den van 1)roeder van der
Molen" gestort, zouden flog wel eens kunnen blijken een
beginsel der smarten to zijn, als de antirevolutionaire leider
straks bi steeds meerderen onder zijne volgelingen den
afval zal inoeten bespeureii cii betreuren van de leer, dat
de openbare instellingen geestelijk zoo slecht mogelijk
moeten zijn, opdat de bijzondere instellingen kunnen bloeieri.
Bij de in den Gemeenteraad gevoerde discussie kwam
dit beginsel duidelijk ter sprake. Dc vraag was, of de
Overheid, waar ze geroepen wordt de opleiding van onderwijzers ter hand to nemen, een systeern van opleidiiig mag
huldigen, waarbij in naam der absolute neutraliteit den onderwijzer opzettelijk de keunis van het bock der religie wordt
onthouden, terwiji die onderwijzer de kinderen straks in alle
christelijke en maatschappelijke deug den zal hebben op
to kweeken P Het antwoord van den rechtschen Gemeenteraad was een ondubbeiziunig en onbekronipen neen en het
merkwaardigste was dat de liberale en de socialistische fractie
het met den antirevolutionairen wethouder van onderwijs
roerend eens bleken to zijn.
Het vraagstuk der gemengde school, dat ruim een
halve eeuw geleden de natie in groote spanning heeft gebracht tij dens het Mm. van der Brugghen, is hierdoor
tot zijn oorspronkelijk uitgangspunt teruggekeerd.
Dc proeve van oplossing, gelijk deze in de richting
van de godsdienstlooze school - aanvankelijk niet in een
aan den godsdienst vijandigen zin - gezocht is, heeft,
nu de godsdienstloosheid door hetBrij
ven van de school
sche liberalen en van de separatistische antirevolutionaire
theoretics op volkomen verloochening uitgeloopen is van
al wat aan een christeljke bevolking dierbaar is, fiasco
gemaakt. Van der Brugghen heeft dit niet voorzien noch
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gewild. Zijn idee --- maar dit stood helaas niet in de wet
uitgedrukt was, dat het christelij k beginsel der maat..
schappij in de openbare school niet moet, niet kan verloochend worden, al kan en moet het niet door den
kerkelijken trechter worden ingebracht. Hij wilde op de
„christelij ke deugden" den nadruk gelegd zien als „de kiem,,
waaruit nieuw leven kon ontspruiten". Ook Thorbecke
heeft al stond hij onder den invloed van de deistische
moraal, die de zedewet isoleert van het Evangelie en daardoor alle ware motieven tot deugdsbetrachting wegneemt
het huidig systeem niet gehuldigd. Hij meende, dat degemengde school Been onderwijs zou geven in den godsdienst, doch wel godsdienst zou geven in het onderwij s ;
dat de godsdienstlooze school niet onderworpen zou zijn
aan de kerk of geestelij kheid, maar bezield zou worden
met het licht en de warmte van het christendom, waarvan „de
belijdenissen der gezindheden afzonderlijke lichtstralen zijn".
De historie heeft van der Brugghen en Thorbecke in
het ongelij k gesteld. Groens machtige invloed in de christelijke volkskring'm heeft er echter veel toe bijgedragen,
om h unne verwachting to beschamen. Wel wordt Groens
houding ten opzichte van de toepassing der wet van '57,
waarbij maar al to vaak het woord „christelijk" tot een
onzedelij k woordenspel werd gebezigd, uit de omstandigheden verklaard. Hij heeft heel zijn parlementair leven door
getoornd tegen het geven van den naam van Christehj,k aan
begrippen, die de strekking hadden Christus zelf overtollig
to waken. Maar ook Groen heeft de absolute neutraliteit
der openbare school principieel nooit aanvaard en gehoopt
op ontwaking van de volksziel tot breking van het verderfelijk beginsel en aan het einde van zijn leven heeft
hij, met beroep op zijn parlementairen strijd in '57, de
facultatieve splitsing weder aan de orde gesteld.
De font van Van der Brugghen is geweest, dat hij aan
het systeem der gemengde school het christelijk beginsel
opgeofferd heeft.
Terecht hield hij vast aan het protestantsch beginsel
der gemengde school, waaraan de natie sinds de wet van
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1806, gelij k hij zeide, gehecht was. Maar hij had dit
moeten doen met behoud van het algemeen christelijk
beginsel, dat, hoe gebrekkig ook, in de wet van '06 toch
was uitgedrukt. Wel had hij gelij k, dat het noch mogelij k
noch christelijk was aan het yolk een belij denis op to
dringen, welke in hare schelpe bepaaldheid slechts die
eener kleine minderheid was. Maar dit neemt niet weg,
dat hij onverbiddelij k had moeten vasthouden en in de
wet handhaven wat er van christendom sluimerde in de
traditie en in de ziel van het yolk. nij had eveneens gelij k,
Coen hij weigerde het christelijk beginsel in de protestantschkerkelij ke tegenover de roomsch-kerkelijke school to
belichamen. Een voorstel tot splitsin g uitgaande van de
IRegeering, ware een verloochening van het protestantsch
karakter der n atie tegenover Rome ge weest. Eerst wanneer
van de zijde der Roomsche Kerk tegen het karakter der
gemengde christelijke school bezwaar zou zijn ingebracht,
had hij, bij wijze van concessie aan Rome nit eerbiediging
derhalve van het grondwettig gewaarborgde recht der roomsche gezindheid en met handhaving van het protestantsch
beginsel der godsdienstvrijheid een novelle kunnen
indienen en alsrnog de facultatieve splitsing in de wet
kunnen opnemen.
De gemengde christelijke school was daarmee gered
geweest en het groote beginsel gehandhaafd, dat het protestantisme zich niet de roomsch-katholieke kerkbeschouwing laat opdringen en zich niet laat beschouwen als een
conglomeraat van kerkjes en sectetjes naast en tegenover
de groote katholieke eenheid (Saussaye). Toen hij een
conflict met de Kamer voorzag, had hij niet het christelijk
aan het gemengd karakter der school, maar zijn ministerieel leven aan het gemengd christelijk karakter der wet
moeten opofferen. Een Kamerontbinding ware dan onvermij delij k geworden. Het Nederlandsche yolk, dat een
christelijke school Wilde, zou zich voor handhaving van het
christelijk beginsel hebben uitgesproken, dock tot de overtuiging zijn gekomen, dat de handhaving hiervan enkel
mogelij k was door de aanvaarding van de facultatieve split-
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sing in een protestantsche (gemengde) en een roomsche
(gezindheids)-school. (Saussaye). De ontwikkeling voor de
gemengde school is ten gevolge van de loslating van het
christelijk beginsel bij handhaving van het gemengd karakter in een tegenovergestelde lijn geloopen.
Nu deze lijn in de absolute neutraliteit doodloopt,
die het graf voor de opeubare school dreigt to zullen
worden, moeten wij, winst doende met het betaalde
leergeld, weer tot het uitgangspunt terugkeeren, en in een
betere, met den godsdienstzin van het Nederlandsche yolk
strookende richting de oplossing van het probleem eener
openbare school, die voor allen toegankelijk en voor allen
bruikbaar is, zoeken.
De natie heeft zich sinds '89 meermalen uitg esproken
en zal zich telkens weer uitspreken voor het christelijk
beginsel van het volksonderwijs. Bat is de diepste oorzaak
van het ontstaan, de voor de hand liggende reden voor
het voortbestaan -- trots alle ingebrachte bezwaren ! van
de coalitie. net is het yolk, dat aan volksgeloof en volkshistorie vasthoudt, hetwelk instinctief voor het behoud der
coalitie kiest, om in dezen weg zich to verweren tegen den
toeleg der Overheid om aan het y olk een school op to dringen,
waarvan het karakter tegen zijn diepste overtuigingen indruischt. Wit de O verh.eid naar de volksstem luisteren, dan
geve zij aan het yolk een bruikbare school, die zich bij het
volksleven aansluit. Het vuur eener diepingrijpende verdeeldheid, die de rationale kracht verteert en de nationale
welvaart bedreigt, zal dan worden gebluscht. De religieuze
antithese wordt alleen terzij de gesteld, zoo aan den eisch
der religie recht geschiedt. Een politieke tegenstelling, op
staatkundige beginselen rustende, zal dan aan den verhelderden horizont van ons staatsleven opkomen. Zoowel de religie
als de politick zal hiermede zeer gebaat zijn.
Ik wil trachten in enkele lij nen uit to stippelen, hoedanig naar mijn en naar veler overtuiging met mij het
karakter der gemengde openbare school, waarbij de
mogelij kheid eener splitsing in gelij kgezinde scholen behoort to worden opengesteld, zou kunnen zijn.
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Duidelij kbeidshatve f ^rxuuieer ill mijne gedachteu in
een vij ftal stelling en, waarop de toelichting volgt.
STELLINGEN.
I. De openbare school behoort to voorzien in de
wezenlijke behoefte van het kind, zich aan to sluiten bij
het historische volksleven en derhalve to voldoen aan den
eisch eener christelij ke staatsinstelling .
II. De openbare school is toegankelij k voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid,
behoudens in de gevallen en order de voorwaarden door
de wet bepaald.
Indien de plaatselj ke omstandigheden dit toelaten,
mogen afzonderlij ke overheidsscholen voor kin deren van
gelij kg ezinde ouders worden opgericht, waarvan het karakter
door de betrokken ouders zelven wordt bepaald.
III.
Het onderwij s op de openbare (gemengde) school
wordt onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling van de
verstandelij ke vermogens der kinderen, aan de godsdienstige
vorming van hun gemoed en aan hnnne opleiding tot chri.stelij ke plichtsbetrachting .
IV. Tot de vakken, Welke het onderwijs op de openbare
(gernengde) school omvat, behoort de bij belsche geschiedenis.
Van de bij mooning van het onderwij s in dit leervak
kunnen de kinderen, wier ouders dit aan het hoofd der
school schriftelij k verzoeken, worden vrij gesteld.
Onderwij zees, die verklaren tegen het geven van onderwijs in dit leervak gewetensbezwaar to hebben, kunnen van
de verplichting tot he g even van onderwij s in dit leervak
door B. en W. worden ontheven.
V. De onderwij zer onthoudt zich van in de school
jets to leeren, to doen, of toe to laten, wat kwetsend is voor
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de godsdienstige gevoelens van de ouders der schoolgaande
kinderen.
Het is den onderwijzer op straffe'van ontslag verboden
in de school leeringen to verspreiden, strij dig met de goede
zeden of aansporende tot ongehoorzaamheid aan de wetten
des lands.

TOELICHTING.
I. De school is een instelling van burgerlijken card.
tot vorming van het yolk. Zal zij aan haar doel beantwoorden, zoo moet zij zoowel de verstandelij ke als de godsdienstig-zedelijke vorming van het kind beoogen.
Het kind is er niet om de school, maar de school om
het kind.
De moderne cultuur verplaatst het leven van het kind
nit het huis al weer in de school. Hierdoor wordt de paedagogische invloed, die van het huis op het kind uitgaat,
zichtbaar ingekort. Het is daarom billij k, dat de school,
nu ze goeddeels de taak van het huffs overneemt, de opvoeding niet eenzij dig verstandelij k opvat ; maar alzij dig het
kind naar hoofd en hart beide voor de levensroeping vormt.
De school, die het hoofd van het kind met kennis
volt, dock het hart leeg laat, vergrijpt zich aan het leven
van het kind; is geen zegen, maar een ramp voor het kind.
De Overheid behoort, waar zij zich geroepen acht, onderwij s to verstrekken, met dezen eisch rekening to houden. Zij
mag, uit welke overwegingen dan ook, geen school aan het
yolk opdringen, die, bij geniis aan een godsdienstig-zedelijk
doel in de opvoeding, onbruikbaar is voor het kind.
Een van tweeen dus : of de Overheid laat de tack der
volksopvoeding over aan de maatschappij en de in Naar
aanwezige factoren, die op de vervulling van deze taak
aangewezen zijn : huis en kerk, of zij vat deze taak op in
aansluiting bij de wezenlij ke volksbehoefte.
Hierbij dient bovendien rekening to worden gehouden
met het feit, dat de Overheid ten onzent regeert over een
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christelij ke natie. Het volksleven is door een historie van
eeuwen met het Christendom saamgegroeid ; door het Christendom, als geestelij k-zedelij k verschij nsel gevormd. Het
Nederlarndsche volkskarakter is christelij k, boven den Moerdijk zelfs in weer bepaalden zin protestantsch-christelijk
getypeerd. De ethische overtuigingen van heel het yolk
wortelen in den levensbodem van de christelijke religie.
Ook de individuen, die met de christelij ke belij denis gebroken hebben, worden, wat hun levensopvatting aangaat,
door levenssappen gevoed, Welke uit den christelijken levensbodem zij n geput. De splitsing van ons yolk in tweeerlei
volksdeel -- een christelij k en een niet-christelij k i is een
drieste verloochening van het door het christendom gestempeld volkskarakter. Een brutale aanslag op onze Nederlandsche nationaliteit. Een met de werkelij kheid strij dige
vondst van de „christelij ke politiek", waartegen de christelijke volksconscientie in verzet komt.
De Overheid, wil zij geen conflict tusschen zich en het
yolk uitlokken,is gehouden bij het verstrekken van onderwijs,
het nationaal karakter to eerbiedigen. Trouwens dit conflict
komt haar duur to staan. De diepste oorzaak van den
opstand in 1830 is de onbezonnen staatkunde van Koning
Willem I geweest, die het roomsche Belgie door middel
van de tegen de roomsche religie indruischende school
heeft willen liberaliseeren. Het is een ongehoorde dwang
--- zegt Stahl Welke immer is uitgeoefend, zoo de Overheid aan het yolk een school opdringt, die strijdig is met
het volksgeloof, om door middel van dit instituut van
volksopvoeding de geestelij ke ontwikkeling der natie to
leiden in een richting, die geweld doet aan het historisch
gevormde volkskarakter.
De godsdienstig-zedelij ke opvoeding van het kind op
de Overheidsschool, behoort in overeenstemming to zijn met
den acrd van het volksleven. De openbare school, moet,
om een nationals school to kunnen heeten, in algemeenen
zin een christelij ke zij n.
Hier komt nog een derde zaak bij. Niet alleen terwille
van het yolk, maar ook op grond van het feit parer eigene
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verantwoordelij kheid aan God is de Overheid gehouden de
zedelijke noxmen van het Christendom tot grondslag to
leggen van Naar regeerbeleid. Zij is als dienaresse Gods
ten goede van het yolk een uiteraard christelijk levensverschijnsel. Haar gezag, hare tack, de grens van hare macht,
de wij ze van Naar optreden, het begin sel, dat aan hare
wetgeving ten grondslag ligt, het is alles met het christendom op het allernauwst saamgeweven. Door zich van het
christendom los to scheuren, verloochent zij eeuwenoude
tradition, verlaagt zij zich tot een heidensche despotieke
macht. Ads christelij ke Overheid daarentegen vervult zij
hare roeping in overeenstemming met de zedelijke gegevens,
die ze aan de christelijke cultuur ontleent. Zij is geen confessioneel-christelij ke, doch wel degelij k een ethisch-christelij ke cultuur-macht. Zij is etat laIque, geen etat athee.
Het is natuurlijk niet hare roeping het Christendom
legaal aan het yolk ` op to leggen. Eeriwen lang hebben
de volken voor deze fictie van den confessioneel-christelijken staat geboet. De Kerk is geroepen to belijden, de
Overheid om to regeeren. De Kerk is de verkondigster
der in de christelijke religie geopenbaarde waarheid, de
Overheid de handhaafster van het in de christelij ke religie
wortelende recht.
Alleen voor zoover hare instellingen bedoelen het
volksleven to dienen, handhaaft de Overheid het verband,
dat tusschen deze instellingen en het Christendom bestaat.
De overheid oefent derhalve geen geloofsdwang nit
en beraamt geen rnaatregelen, die dezen dwang beoogen,
maar wat zij wel behoort to doen is: het Christendom in hare
instellingen bewaren (Stahl). De graad van christelijkheid
dezer instellingen hangt echter ten slotte niet van de overheid, maar van de publieke conscientie af. Zullen zij geen
van boven of opgelegde, doodgeboren, onbruikbare inrichtingen zijn voor het yolk, zoo moeten zij zich bij het
bestaande volksleven aansluiten, en aan het veelkleurig
volksleven hun eigenaardig onderscheiden type ontleenen.
In eon opzicht reikt de paedagogische taak der Overhei.d verder dan tot de wettelij ke constateering en handhaving
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van het bij het vo1kseven aanpassend karakter der staatsinstellingen, in zooverre zij geroepen is het volksleven op
to heffen boven het reëele standpunt, waarop het op een
bepaald moment staat, tot het ideaTe standpunt, waarop
het krachtens zijn historie hehoort to staan en het in den
historischen weg voort to leiden langs de barren van zijn
bestemming. Uit dit oogpunt behoort de Overheid de peilschaal van christelijkheid in hare instellingen den graad
hooger to lezen dan de som van christeljke overtuiging,
die in een bepaald moment in de volksziel aanwezig is.
Ook op dezen grond is de Overheid, als christelijke
cultuurmacht aan zich zelve verplicht formeel in de wet
het algemeen christelijk karakter van het openbaar onderwijs voor to schrijven.
Door in de school den christelijken factor als sectarisch
ter zij de to stellen, verloochent zij staatsrechtelijk Naar
eigen karakter als christelijke Overheid.
Dr. Kuyper heeft een verkeerde terminologie in het
staatkundig Leven ingedragen door zijn uitvinding van een
,,Christelijk" Ministerie, als politieke tegenhanger van
een liberaal Ministerie. Alsof het al of niet christelijke
van een Ministerie gelegen is in de religieuze opvatting
der IRegeeringspersonen. Het christelijk karakter der
Overheid hangt niet of van den graced van christelijkheid
der tijdelijke verantwoordelijke dragers van het overheidsgezag, maar is gegrond in de christelijke-ethische beginselen van het regeeringsbeleid, Welke in de wetgeving en
het staatsbestuur zich uitspreken.
En het wezen der school - als instelling van opvoeding - en het leven van ons yolk - als door het christendom historisch gevormde christelijke natie - en het
karakter der overheid - als christelijk-ethische cultuurmacht - vorderen, dat de overheidsschool christelijk zij.
II. De school, waarin het van overheidswege gegeven
onderwijs wordt verstrekt, draagt uiteraard een gemengd
karakter.
De overheid kan, wil zij de staatsrechtelijke gelijk-

:334

DE NEUTRALITEIT VAN DE OPENBARE SCHOOL.

heid der godsdienstige gezindheden eerbiedigen, niet anders,
dan hare instellingen open stellen voor alien, zonder onder.scheid van godsdienstige gezindheid.
Ieder Nederlandsch burger, heeft, ongeacht zij n denkwijze over de geestelijke dingen, als staatsburger, recht
om in het voorrecht to deelen, hetwelk de Overheid, door
het verstrekken van onderwij s, aan het yolk schenkt.
Daar komt nog een zaak bij.
De Overheid, als orgaan der volkseenheid, is gehouden
zoo veel mogelij k de nationale eensgezindheid bij de volksopvoeding to handhaven. Zij geeft met eerbiediging van
de vrijheid des yolks aan het stelsel der gemengde school
derhalve de voorkeur. Eerst, waar zij stuit op de onmogelijkheid om een voor alien bruikbare school in to richten,
geeft zij aan den wensch van een deel der bevolking toe
door eene afzonderlij ke school volgens den wensch van
dit deel en dus bloot ten behoeve van dit deel in to richten. De gemengde school is de school, waarvoor de Overheid principieel kiest ; de gesplitste school een concessie
der Overheid aan het yolk, op grond van zij n recht om
in de opvoeding van zij ne kinderen to worden gekend,
voor zoover het bezwaar heeft tegen het karakter van het
onderwijs op de gemengde school en derhalve een afzon-derlij ke school vraagt.
De Overheid richt de gemengde school in, zooals zij,
in verband met de opvoeding eener christelijke bevolking,
zelve oordeelt, dat deze insteiling, om to beantwoorden aan
haar doel, behoort to zij n. Blij kt het Naar, dat Naar instituut onaannemelijk is voor een gedeelte der bevolking,
dan houdt zij desniettemin aan het gemengde stelsel vast,
docli richt voor het bezwaarde deel een afzonderlijke school
op, waarvan het geestelij k karakter door de betrokken ouders
zelven wordt bepaald, doch waarvoor de verantwoordelijkheid
overigens bij de Overheid blij ft.
De Overheid zou
zoo heeft men aanvankelij k gemeend om aan den wensch van dat deel der bevolking
tegemoet to komen, hetwelk bezwaar heeft tegeii het karakter
der overheidsschool, kunnen volstaan met aan de bezwaarden
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vrij heid to geven tot het oprichten van eigen scholen en
de kosten van het in deze scholen gegeven onderwij s, wits
het aan de wettelijk gestelde eischen voldoet, wat het
intellectueel gehalte aangaat, voor hare rekening to nemen.
In dezen weg is de oplossing door het Min. Mackay
gezocht. En natuurlij k zal een deel der bevolking van deze
vri j heid gebruik blij ven waken en voor zijn eigene kinderen
bij zondere scholen in stand houden. Doch hiermede wordt
niet aan de behoefte van het yolk in zijn geheel voldaan.
Het subsidiestelsel lost de bezwaren niet op.
Duizenden ouders zijn ethisch en oeconomisch niet
sterk gen oeg, om voor de oprichting en instandhouding
van lagere scholen zorg to dragen. Bovendien zijn vele
ouders aan de overheidsschool als historische instelling
gehecht.
De overheidsschool is een stuk volkshistorie. Het instinctieve leven der massa beweegt zich in de historische
lijn en stelt dan ook op de historische instellingen met
bepaalde voorliefde prijs en laat ze niet dan zeer noode los.
Eigenlij k alleen ingeval deze historische instellingen met
dit instinctieve leven in botsing komen en het in een
tegenover gestelde richting trachten om to buigen.
Zoo lang mogelijk blijft dus de massale bevolking instinctief aan de openbare school als historische volksschool
getrouw. Alleen de magneet der religie is in staat gebleken
di.t historisch instinct tot afwijking to brengen en in de
weer bewuste volkskringen een actie tot stichting van
bijzondere scholen in het leven to roepen.
De Overheid dient in hare wetgeving op schoolgebied
hiermede rekening to houden. Zij kan daarom niet volstaan
met naast het stelsel der gemengde school de vrijheid tot
het oprichten van bij zondere scholen to waarborgen en door
vergoeding van de kosten van het onderwijs voor de onvermogenden de instandhouding er van to vergemakkelij ken. Zij moet, om aan de behoefte van dat deel der
bevolking to voldoen, dat bezwaar heeft tegen het karakter
der gemengde school en uit welken hoofde ook, de bijzondere school niet verkiest, de mogelijkheid van oprichting
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eener gelijkgezinde school openstellen voor zoover de
plaatselijke omstandigheden dit toelaten.
De wetgever bepaalt er zich toe de facultatiefstelling
van de gesplitste school in de wet vast to stellen en laat
aan de locale Overheid, op wie de plicht rust om voor
voldoende onderwijs zorg to dragen, de beoordeeling over of
de oprichting eener zoodanige school noodig en mogelijk is.
Te groote versnippering van de school dient in het
belang van het onderwijs in elk geval to worden voorkomen.
Eerst waar het aantal bezwaarde ouders van dien aard
is, dat de levensvatbaarheid van een gesplitste school met
meer dan een leerkracht verzekerd en gedurende een aantal
jaren met het oog op de meerdere uitgaven voor de inrichting dezer school gewaarborgd is (b.v. door cautie-stelling
van de kosten van de zijde der betrokken ouders), behoort
de Gemeenteraad tot de stichting over to gaan.
Doch het initiatief tot het in het leven roepen eener
gesplitste school moet niet van de Overheid, dock alleen
van de ouders uitgaan. Deze dienen daartoe gezamentlij k
het verzoek bij de Overheid in; leggen daarbij de verklarin g over, dat zij bezwaar hebben tegen het karakter
van het onderwijs op de gemengde school, welke binnen
het bereik der kinderen ligt; stellen voorts den geestelijken
grondslag vast, waarop het onderwijs in de op to richten
school zal moeten rusten en geven de vereischte waarborgen
voor de levensvatbaarheid der gelijkgezinde school.
Wenschelijk is het, dat door de betrokken ouders een
schoolcommissie wordt gekozen, die met de Overheid in
overleg treedt tot vaststelling van het leerplan en, ter verzekering van hunnen rechtmatigen invloed op de aanstelling
der leerkrachten, bij de Overheid een voordracht indient.
Het karakter der gesplitste school moet door de betrokken ouders worden bepaald.
Niet alleen aan ouders, die een scherper gekleurd
christelijk onderwijs voor hunne kinderen verlangen, ook
aan ouders, die een zuiver humanitair onderwijs voor
hunne kinderen g ewenscht achten, moet de mogelij kheid
worden geopend, om hunnen wensch vervuld to zien.
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De gesplitste school zij daarom niet een gezindheidsschooi, Welker grondslag met de confessie eener bepaalde
kerkgenootschap samenvalt, maar een gelijkgezinde school,
waarin het onderwij s geheel in aansluiting met de geestelijke overtuiging van de betrokken ouders hetzij in confessioneelen hetzij humanitairen zin wordt gegeven. Alleen
in dezen weg is de Overheid verantwoord en wordt de
gewetensvrijheid gehandhaafd.
De Overheid zegt dan : het onderwij s, dat ik verstrek,
moet voldoen aan door mij to stellen eischen; kunt gij u
hierbij niet neerleg gen, welnu, o uders, bepaalt dan zelven
den g raad van christelij kheid of niet-christelij kh eid van
het onderwij s, dat gij voor uwe kinderen noodig acht ;
pier zij n de middelen, mits het onderwij s als onderwij s
voldoende zij.
En de eerbiediging van de staatsrechterlij ke gelij kheid
van alle burgers en de handhaving van de rationale eenheid bij de volksopvoeding en de inachtneming van het
instinctieve leven der massale bevolking in hare gehechtheid
aan de historische volksschool nopen de Overheid aan
het gemengd karakter der openbare school vast to houden,
terwij 1 de onverkorte eerbiediging van de gewetensvrij heid
Naar tevens dwingt de mogelij kheid der gelij kgezinde
school, voorzoover doze ernstig begeerd wordt door eon
deel der bevolking, open to stellen.
III. Hot doel van het and erwij s op de openbare (gomorigde) school is gericht op de verstandelijke ontwikkeling van het kind. De school is goon kerkelijke-, dock een
cultuur-instelling. Het onderwijs bedoelt aan het kind de
oefening to geven in het kennen en kunnen, om in de
maatschappij de task, die het leven oplegt, naar behooren
to vervullen.
De overheidszorg voor voldoend lager onderwij s spruit
voort nit de roeping, welke op Naar rust, om aan het yolk
die intellectueele ontwikkeling bij to brengen, waardoor
het in de rij der beschaafde volkeren niet ten achter staat,
dock zijn aandeel vermag to leveren aan de moderne cultuur.
O. E. XIII 6

22
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De openbare school is Been bekeerings-, maar een beschav ings-instituut.
Toch staat deze instelling, in zooverre ze dienstbaar
moet worden gemaakt aan de opvoeding van het kind,
niet buiten de religieus-ethische sfeer van het volksleven.
wordt ze uit deze sfeer uitgelicht, zoo ontaardt ze in
onvruchtbaar intellectualisme zonder opvoedende kracht.
De verwaarloozing van de rechten van het gemoed verlaagt de school tot een kweekplaats voor africhting in
stede van onderrichting van het kind. Het onderwij s, zal het
het kind tot mensch opvoeden, moet onder het aanleeren
van nuttige en gepaste kundigheden dienstbaar zijn aan
de vorming van gemoed en karakter, aan de staling van
wil en plichtsbesef.
Zelfs kan de onderwijzer, wil hij hoop voeden op een
goed resultant, bij de opvoeding niet met een bloot zedelij ke vorming volstaan.
Il faut, que toute education commence par Christ,
zegt Vinet.
Voor het yolk is zedekunde zonder godsdienst niets,
volstrekt niets. Het zal het denkbeeld plicht nimmer aan
jets anders vasthechten dan aan het denkbeeld God.
Voor het kind inzonderheid is de religie de basis,
waarop het ethisch bewustzijn rust. Het onvoorwaardelijk
plichtsbesef groeit in de kinderziel alleen op den levensbodem van het absolute verantwoordelij kheidsgevoel aan
God en zijn gebod. Voor ethische opleiding is religieuze
vorming een onafwij s bare eisch.
Afgedacht hiervan is deze religieuze vorming op zichzelf
een onschatbare verrijking voor het kinderhart met zijn
groote behoefte aan vereering. Het gemis er van wreekt
zich heel het volgend levee door in schromelij ke eenzij digheid en armoede aan geest. Menschen, die in hunne kinderj aren zijn gespeend gebleven aan religieuze ontroering,
kenmerken zich op later leeftij d gemeenlij k door een eigenaardige eigengerechtigheid der intelligentie, die nog killer
aandoet dan de veel g esmade eigengerechtigheid van het
farizeIsme. Aesthetische vorming kan dit geniis wel eeniger-
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mate vergoeden, maar toch allermiaist vervangen. Het
aesthetische en het religieuze veronderstellen elkaar en
kun nen bij de opvoeding van het kind elkaar niet
ontberen.
Ten slotte moet de school het kind gewennen aan
tucht. Er is In de kinderziel jets volgzaams en iets weerbarstigs tegelij k. Het kind moet vroegtij dig leeren gehoorzamen, om bewaard to worden voor groot verdriet in het
volgend leven. Het moet met warme, maar vaste hand
worden opgeleid tot plichtsbetrachting. Ret levee stelt
groote, zware eischen. De bevrediging van het geluksverlangen kan enkel in den weg van getrouwe plichtsvervulling
worden ge vonden. Het kind moet leeren wat plicht is, om
straks zijn plicht to kunnen doen. De onderwijzer leidt niet
op tot deugd, maar werkt karaktervormend op den wil van
het kind in door het de onvoorwaardelijke betrachting van
'zij n plicht in to scherpen. Deze plichtsbetrachting wordt
door de ethische normen van bet christendom beheerscht.
De opleiding tot plichtsbetrachting is daarom eene
oefening in christelij ke plichtsbetrachting.
Door het onderwij s tot dit drieledig doel dienstba ar to
maken, wordt aan het onderwijs de karakterloosheid ontnomen, die de vloek is van het godsdienstlooze opleidingssysteem.
IV. De godsdienstig-zedelijke vorming van de kinderen
van een christelij k yolk kan niet b uiten den Bij bel omgaan.
De Bijbel is voor alien, die in den historischen levensbodem
van de christelijke cultuur wortelen, het classieke boek der
religie, wiens godsdienstig-zedelij k vormende beteekenis
voor het yolk onbetwistbaar is.
Terwij 1 het confessioneel godsdienston derricht aan de
kerk, ads daartoe krachtens haar roeping inzonderheid
aangewezen, overgelaten behoort to worden, kan op de
overheidsschool het onde°wijs in de bijbelsche geschiedenis
niet worden gemist, zonder het op deze school gegeven
onderwij s to berooven van het voornaamste hulpmiddel bij
de godsdienstig-zedelijke vorming van het kinderhart.
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De bij belles heeft een historisch, geen dogmatisch
karakter 1).
De geschiedenis van de groote figuren op religieusethisch gebied zal, ook afgedacht van de dogmatische beschouwingen, die er mede saamgeweven zijn, hare geestelij ke
uitwerking, mits met eerbied en bezieling verteld, op het
kinderleven niet missen.
Geen boek, dat beter de grootste dingen kan verklaren.
De taal des Bij bels in hare openhartigheid, in hare
oorspronkelij kheid, is meer dan eenig ander geschikt de taal
van het kind to vormen. (Vinet).
Tegen zoodanig onderwij s in de bij belsche geschiedenis
zullen uiteraard de ouders, die thans van de overheidsschool
voor hunne kinderen gebruik maken, tenzij zij een beslist
irreligieuze opvoeding hunner kinderen begeeren, gees
bezwaar hebben.
Integendeel, de ervaring leert, dat verreweg het groo ter
deel der ouders van protestantschen huize op historisch
bij belsch onderwij s voor hunne kinderen prij sstelt. De
overbevolkte Zondagsschool — meerendeels bezocht door
kinderen, die de openbare school bezoeken bewijst dit.
Indien dit onderwij s eens niet op den Zondag, dock in de
week werd g egeven en in het leerplan der school opgenomen, door de onderwijzers zelven werd gegeven, zou
het eerst blij ken, in hoe grooten omvang de ouders de invoering van dit leervak op de gemengde overheidsschool
zouden toejuichen.
Daar zijnn ui.tgestrekte landstreken, waar de bevolki ng,.
die thans van de openbare school gebruik maakt, overwegend protestantsch is. Deze zou met de gemengde school,
aldus ingericht, vrede nemen en niet eenmaal op de oprichting eener gelijkgezinde confessioneele school aandringen.
Bij geval enkele Roomsch-Katholieke, Israeliitische of
1) Ik onderschrijf geheel de opvatting van De la Saussaye Sr., ala
hij zegt : De gemengde christelijke school moet geen titels van Christue
opleggen aan het kinderlijk gemoed, noch beschrijvingen van zijn werk
-- en dat zijn ooze dogma's — maar het kind naarmate van zijn vatbaarheid inleiden in de kennis van de beginselen, waaruit de Heer handelt.
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atheIstische ouders bezwaar mochten hebben tegen het
onderwijs in de bijbeLthe geschiedenis, zonden hurme kinderen van de bijwoning van de bijbelles kunnen worden
vrijgesteld.
Evenzoo zullen in streken, waar de bevolking overwegend Room sch-Katholiek is, de ouders tegen dit onderwijs, voor 't geval het door een Roomsch-Katholiek
onderwijzer gegeven wordt, geen bezwaar mak en.
Reeds thans is in deze streken - in strijd met de wet,
loch in aansluiting Mj den geest der bevolking - het
onderwjs op de openbare school godsdienstig Roornsch-geklonrd. Bovendieri zijn in deze streken bijna nitsluitend
Roomsch-Kathoiieke onderwijzers aan de openbare school
verbonden. De bovenbedoelde maatregel zou dus alleen de
wet in overeenstemming brengen met de practijk.
De gemengde school zou, zonder dat van de bovoegdheid tot oprichting eene gelijkgezinde confessioneele school
zou worden gebruik gemaakt, aan de behoefte van do
roomsche bevolking, globaal genomeri, voldoon; terwiji de
enkole protestantsche, israëlitische of atheIstische ouders
evenzoo vrijstelling van dit leervak zonden kunnori verkrijgen voor hunne kinderen.
Terwille van enkele bezwaarden kan het classicale
onderwijs, zoo het in de behoefte van de bevolking als
zoodanig voorziet, niet onbruikbaar worden gemaakt voor
alien en moet een kloine minderheid zich een weinig
inschikkelijk toonen.
Ook met do beste regeling kan nooit aan alle individuën voile bevrediging van wenschen op onderwijsgebied
gegeven worden.
Hot groote voordool van do kinderen naar do school
to knnnon zendon, waarvan heel do bevolking gebruik
maakt, zal ochtor bij doze ouders ruimsschoots opwegon tegen
hot bezwaar, dat zij tegen do bijboilos hobbon. Do werkelijkheld bowijst dit. Zoowel in ovorwogond orthodox-protostantsche ais in overwegond roomsch-katholioke streken,
waar hot onderwijs, in overoonstemming met do Ministoriëele
verklaring van 1907, op do openbare school gegeven wordt
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in aansluiting bij den geest der protestantsche of RoomschKatholieke bevolking, berusten wij selij k de enkele „andersdenkenden" in dezen toestand, zonder door het indienen
van klachten de school voor heel de bevolking to bederven
en zich zelven en hunnen kinderen het verblijf in deze
streken to bemoeilij ken.
Voor zoover echter de bezwaarden wanneer het
getal der betrokken kinderen 25 bedraagt — geen genoegen willen nemen met den geest van het onderwij s, om
het even of zij principieel confessioneel onderwij s, (hetzij in
protestantschen hetzij in Roomsch-Katholieken zin) of
principieel humanitair onderwij s voor hunne kinderen verlangen, staat hun de weg tot oprichting eener door het
Rij k gesubsidieerde „vrij e school" open, waarvan zij den
geest zelven kunnen bepalen. Bovendien voorziet de mogelij kheid van oprichting eener gelij kgezinde school in de moeilij kheid, wanneer het eon aantal van weer dan 41 kinderen
geldt, welker ouders niet in den toestand willen berusten.
Ten slotte zullen op de versterking van het leekenonderwij s in de g emengde christelij ke school in Roomsche
streken ook vele Roomsche ouders, die met de kloosterscholen maar matig ingenomen zijn, ongetwijfeld prijs stellen.
Op nog een bezwaar dient gelet.
Niet enkel van de zijde van enkele ouders, dock ook
van die van sommige onderwij zers zou bezwaar kunnen
worden ingebracht tegen dit leervak.
Nu is uiteraard de Overheid niet aan de onderwij zers
verantwoording schuldig met betrekking tot de inrichting
van het door Naar to verstrekken onderwij s. De onderwijzers der openbare school zijn ambtenaren en hebben
zich, evenals alle ambtenaren, to houden aan en zich to
gedragen naar de instructie, Welke bij hunne aanstelling
hun gegeven wordt.
Over wijziging in doze instructie beslist de Overheid,
die het recht van aanstelling heeft. Wie zich hiernaar
niet kan voegen, kan ontslag vragen en eon eigen, vrij e
school oprichten voor eigen rekening en, als hij in de
termen valt, op subsidie aanspraak maken.
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Toch eischt de billijkheid rekening met gewetensbezwaren van reeds in dienst zijnde onderwijzers to houden.
Wel is van deze zijde veel to veel voorbijgezien, dat de
verplichte neutraliteit voor christelijke onderwijzers op de
openbare school niet minder tyranniek is dan de verplich
ting om bij belsche geschiedenis to onderwijzen voor humanitaire onderwijzers.
Doch zal het leervak der bijbelsche geschiedenis tot
zijn recht komen, zoo is sympathieke medewerking van de
zijde van den onderwijzer hiervoor een onmisbaar vereischte.
Daarom is het raadzaam aan het gewetensbezwaar
van den atheIstischen onderwijzer tegemoet to komen, door
hem, als hij dit, op grond van zijn geestelijke overtuiging,
bij het Dagelijksch Bestuur der Gemeente aanvraagt, van
het geven van onderwijs in dit leervak to ontheffen en
hem niet to plaatsen voor de keuze tusschen zijn geweten
en zijn positie.
Allicht kan de zaak dan in dier voege geregeld worden,
dat aan een ander ouderwijzer der school het geven van
onderwijs in dit leervak opgedragen wordt, terwiji de bezwaarde onderwijzer de openvallende kias gedurende dit
lesuur inneemt. Mochteu ook bij zoodanige schikking
moeilijkheden blijven rijzen, ZOO ZOU de Gemeenteraad
tijdelijk een buitengewoon onderwijzer, die verklaard had
niet gewetensbezwaar tegen het geven van dit onderwijs
to hebben, kunnen benoemen en dezen bij vacature een
vaste aanstelling aan de school geven.
In het ergste geval zou het Dagelijksch Bestuur aan
een der godsdienstleeraren kunnen verzoeken zich tijdelijk
met dit onderwijs to belasten; een maatregel, Welke op
vele dorpen enkel in verhuizing van lien godsdienstleeraar
nit zijn eigen catechisatie-locaal naar het schoollocaal zou
bestaan, daar op het platteland de godsdienstleeraar toch
godsdieustonderricht aan de schoolgaande kinderen geeft.
AtheIstische onderwijzers zouden, indien zij hieraan
de voorkeur mochten geven boven het aanvragen van ontheffing van het geven van onderwijs in dit leervak, ook
een plaats kunnen zoeken op een gelijkgezinde overheids-
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school, waar het onderwijs in dit leervak niet in het leerplan is opgenomen.
Ik vrees echter, dat de concurrentie van onderwijzers,
om op zoodanige humanitaire school aangestel d to worden,
bij het betrekk elij k klein getal dezer scholen, waartoe
van de zi j de der ouders, gelij k to voorzien is, een aanvrage
om oprichting zal geschieden, to groot zal worden, om in
dezen weg een oplossing voor het gewetensbezwaar to durven
waarschijnlijk achten.
Doch hiermede zou dan de abnormaliteit van het bestaande conflict tusschen den g eest van vele openbare
onderwij zers en dien van de overgroote meerderheid der
ouders van kinderen, die openbaar onderwij s ontvangen,
meteen zeer duidelijk aan het licht treden.
Ten opzichte van nieuw aan to stellen onderwij zers
behoeft m. i. de Gemeenteraad deze tegemoetkoming aan
bezwaren niet toe to passen. De candidaat-onderwijzer, die
solliciteert naar een betrekking bij het openbaar onderwij s
weet tevoren, Welke verplichtingen ingeval van benoeming
op hem rusten . En de Gemeenteraad, die belast is met de
uitvoering der wet, als deze het geven van onderwij s in dit
leervak voorsehrift, heeft zich aan de hoofdstrekking der
wet to houden en niet van de exceptie, die voorziet in
ontstane moeilij kheden tengevolge van de wij ziging der wet,
een regel to maken.
Het voorbeeld, door den Gemeenteraad van Rotterdam
gegeven, door in het leerplan der op to richten gemeentelij ke kweekscholen bet onderwij s in de bij belsche geschiedenis op to nemen, zal de Rijksoverheid aanmoedigen, om
in de toekomst ook op hare kweekscholen de opleiding
van onderwij zers in overeenstemming to brengen met de
eischen van het onderwij s in de overheidsschool.
Ook voorzie ik, dat, bij aldien het openbaar onderwij s
van den boei der verplichte neutraliteit kan worden bevrij d,
nit de kringen van het bij zonder christelij k onderwij s de
gevraagde hulp tot herstel.ling van het algemeen christelij k
karakter der openbare school niet uitblijven zal.
Tenslotte vertrouw ik, dat de Bij bel, zoo hem de toe-
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gang tot de openhare school niet longer wordt ontzegd,
ook daar en ten opziclite van het onderwijs en ten opzichte
der onderwijzers zij n reformeerende kracht niet missen zal.
Magna est veritas et praevalebit. Waarom zou op de openbare
school alleen niet het woord van toepassing zijn: gij zult
de waarheid verstaan en de waarheid zal ii vrij maken.
V. Het stelsel der overheidsschool brengt den eisch
merle van eerbiediging der godsdienstige gevoelens van
de gezindheid of gezindheden, waartoe de schoolgaande
kinderen behooren. Dc school moet, oni brmkbaar to
wezen voor de bevolking, den waarborg geven dat ze geen
propaganda-instelling zij ten bate van de eene en hierdoor
ten koste van de andere gezindheid, bijaidien de kinderen
tot weer den een gezindte behooreii. Langs een langen
weg van smartelijke ervaring heeft de Overheid geleerd,
dat zij het Koninkrijk Gods niet bevordert door met
Naar dwingende niacht partij to kiezen voor ééne bepaalde
gezindheid met onderdrukking of achteruitzetting van de
andere in een land van gernengde bevolking en dat zij
den godsdienstvrede tusschen de burgers het best verzekert
door stipte en strikte inachtneming van het grondwettig
beginsel der gelijkstelling der gezindheden voor de wet en
door onvoorwaardelijke handhaving van het protestantsch
beginsel van geloofs- en gewetensvrijheid. De school mag
echter evenmin een opvoeding-instituut zijn, wiens godsdienstloos beginsel tegen het geloof van alle gezindheden
gericht is en wiens godsdienstondermijnende strekking in
stede van den godsdienstvrede to waarborgen de natie in
twee vijandige deelen gesplitst heeft.
De accomodatie-theorie mag niet ontaarden in een
hulde aan de humanitaire-idee (Groen).
Gedurende langer dan een halve eeuw heeft de Overheid door toepassing eener moraalphilosofie, welke aan
het christendom geen recht laat wedervaren, beproefd in de
richting eener verplichte onzijdigheid ten opzichte der
religie de oplossing van het vraagstak eener voor alien toegankeiijke en voor alien bruikbare school to vinden.
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Dit neutraliteitsbeginsel, waarbij de stipte eerbiediging
van de gevoelens der verschillende g odsdienstige gezindheden tot den prij s van de strikte wegcij fering van de
gevoelens der gezamentlij ke gezindheden is gekocht, komt
in zij n verderfelij ke strekking bij den dag duidelij ker aan
het licht. Deze gewaande onzij digheid heeft wel verre van
den godsdienstvrede to verzekeren en de nationale eenheid
to waarborgen, in den boezem der natie een vuur van
partijtwist ontstoken (Gunning). De door haar geprovoceerde scheiding tusschen humaniteit en religie wreekt zich
eenerzij ds in hand over hand toenemende onwetendheid
in geestelij k opzicht bij het geslacht, dat van de openbare school komt en anderszij ds in dogmatische enghartigheid bij vele kweekproducten der bijzondere school.
Onverdachte voorstanders van het openbaar on derwij s
beginnen de een na den ander in to zien, dat de absolute
neutraliteit een n ationale ramp wordt, waartegen het verweer niet langer mag worden uitgesteld. En even onverdachte voorstanders van het christelij k onderwij s beginnen
de droeve ervaring op to doen, dat de geest, die in
meerdere bij zondere scholen de overhand krij gt, de frischheid mist, die onontbeerlij k is om het christelij k onderwij s tot een zegen voor het volksleven to doen zij n. Het
wordt voor beide vertakkingen van het huidig volksonderwij s hoog tij d, dat de tegenstelling tusschen de
openbare neutrale en de vrije christelijke school wordt
opgeheven.
Het stelsel der absolute neutraliteit zal straks blijken
het onaantastbare schild to wezen, waarachter de revolutionaire onderwij zers het openbare onderwij s grij pen, om de
groote lij nen hunner hervormingen uittezetten (Bergmeij er).
Hierdoor wordt de Overheid genoopt om de neutraliteit
der openbare school grondig to herzien.
Het begrip neutraliteit moet van zijn schoolsche spitsvoudigheid worden ontdaan en zich bij het werkelijk leven
aanpassen.
Allereerst moet de omvang der neutraliteit worden
beperkt.
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Er is Been enkel wezenlijk belang bij betrokken, dat
,,andersdenkenden" buiten de ouders der schoolgaande
kinderen orn, het reclit bezitten om tegen den geest van
het onderwijs op een openbare school een klacht in to dienen
en verwijdering van schoolboeken kunnen eischen tegen
Welker gebruik van de zijde der betrokken ouders geenerlei
bezwaar wordt ingebracht.
De eisch van eerbiediging der godsdienstige gevoelens
van andersdenkenden moet tot de ouders der schoolgaande
kinderen worden teruggebracht.
Vervolgens moet het begrip van neutraliteit in een anderen zin worden geInterpreteerd. Dc eisch, dat de onderwijzer
zich zal onthouden van jets to leeren, wat strij dig is met
den eerbied verschuldigd aan ,,de godsdienstige begrippen
van andersdenkenden" - waarom dit oudbakken woord
nit een versieten wijsgeerig stelsel niet vervangen door
het woord: godsdienstige gevoelens van de verschillende
gezindten P - brengt niet noodzakelijk mede, dat hij
deze gevoelens en niet alleen deze maar ook zijne eigene
godsdienstige gevoelens verzwijgen moet. De eerbiediging
van godsdienstige gevoelens zal het best tot Naar recht
komeri, zoo de onderwijzer inpiaats van den godsdienst dood
to zwijgen, met eerbied over deze gevoelens spreekt en den
kinderen tevens eerbied voor godsdienstige gevoelens van
,,andersdenkenden" inprent. Deze paedagogische maatregel
zal allicht een gunstige uitwerking hebben bij een yolk
als het onze, dat zich flu juist niet bepaald door eerbiediging van gevoelens van andersdenkenden kenmerkt.
De onderwijzer heeft zich to onthouden van alles wat
kwetsend is voor de gevoelens van andersdenkenden. In
deze bewoordingen heeft reeds Mm. van Reenen in zijn
ontwerp van '56 aan de neutraliteit een beteren zin trachten
to hechten, die bij het werkelijk volksleven zich aansloot.
Helaas heeft de vrees om Rome to mishagen de liberale
richting er toe verleid om tot den prijs van de verloochefling van het christelijk volkskarakter de gemengde school
in de richting der absolute godsdienstloosheid op to drijven
enkel met het gevoig dat zij de school niet alleen voor
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voor het protestantisme maar ook voor Rome onbruikbaar
heeft gemaakt.
Zal de neutraliteit niet eerlang worden de klip, waarop
de openbare school strandt, dan wordt het hoog tij d deze
onzijdigheid en tot de gevoelens der bij de school betrokken ouders to beperken en Naar, in positieven zin omgezet,
toe to passers in den ziri van onbevangenheid en objectiviteit.
Tegenover de voorstanders der absolute neutraliteit,
die in theoretische bekrompenheid alles nit het onderwij s
willen uitschakelen, waarover de menschen ongelijk denken,
behalve datgene, wat in het kader hunner paedagogische
schoolwijsheid ligt, staan ook in de kringen der onderwijzers
de voorstanders eener relatieve neutraliteit, die in het onderwijs veeleer alles op zijn plaats achten, wat bij de kinderen
den eerbied voor wat de menschen zonder onderscheid in
den grond heilig is, poogt to versterken.
Behoort aan den onderwij zer, in het belang van de
paedagogische strekking van het onderwijs, meerdere
vrij heid to worden gegeven ten opzichte van het wettelij k
voorschrift der eerbiediging van godsdienstige gevoelens,
anderszijds moot hij zich de beperking laten welgevallen
van niets to leeren wat in strij d is met de g oede zeden.
Was eon halve eeuw geleden zoodanig voorschrift overbodig, om reden de traditioneele opvatting omtrent de
christelij ke zedeleer nog onaangevochten was, thans is het
noodig den onderwijzer or aan to herinneren, dat de school
niet de plaats is, waar propaganda voor nieuwe denkbeelden op zedelijk gebied mogen worden gemaakt.
De kinderleeftijd is daartoe bij uitstek ongeschikt. Ook
het vertrouwen, door de ouders in den onderwij zer gesteld,
mag, door het verspreiden van leeringen, die ingaan tegen
de heerschende volkszeden, niet worden geschokt. De
Overheid is geroepen or voor to waken, dat de school niet
dienstbaar worde gemaakt aan eon opvoeding, die of breekt,
wat de opvoeding in het huisgezin in de kinderziel aankweekt.
Ook behoort de politieke en sociale strij d buiten de
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school to blijven. Tusscheii de oeconornische systGmen kieze
de onderwijzer, ofschoon liij als burger een eigen overtuiging
mag voorstaan, in de school geen partij. Aan zichzelve is
de Overheid verplicht niet to gedoogen, dat de overheidsschool den eerbied voor de wetten des lands, door het verspreiden van leeringen, die tot ongehoorzaamheid aan haar
gezag opwekken, ondermijne.
Onderwijzers, die dit niet beseffen, behooren in de
overheidsschool niet thuis. Zij sluiten zich zelven buiten.
1k meen, dat in deze uitstippeling van gedachten de
mogelijkheid van een eerlijk vergelijk gegeven wordt tusschen alien, wien het weizijn der volksschool ter harte gaat.
Wie met mij betreurt, dat de schoolstrijd onze nationale
eenheid verscheurt en onze nationale veerkracht verlamt,
moge deze gebrekkige poging om to geraken tot een betere
oplossing van het vraagstuk der christelijke volksschool,
dan in de voorgestelde wijziging van art. 192 der Grond
wet gegeven wordt, beschouwen als de heropening eener
discussie, die van christelijk-historische zijde misschien veel
to lang is uitgebleven.
Mogelijk vindt thans het woord van De la Saussaye
ter rechter- en ter linkerzijde meerderen ingang:
Het is altijd mijn beg insel geweest: geen gezindtescholen 1) maar de openbare school christelijk op grond van
het protestantsch-sociaal karakter der Nederlandsche natie.
1) Gezindte school

kerkelijke school,
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Haastig, met vlugge stappen, spoedde hij zich naar
huis. 't Was een grauwe, trieste dag ; de regen siepelde
langzaam veer op de natte, glibberige straten. De huizen
zagen grij s tegen de zwarte en vale lucht. Flauw en
weifelend glansden her en daar de lantaarnlichten : een
diffuus licht in het vochtige dui.ster. Alleen waar in een
winkelraam al de lichten reeds opg estoken waren, was 't
nu een feestelij k-warm gloeien, een joelend spel van sterke
glanzen, zoodat 't van buiten of een haard van warm vuar
en koesterenden gloed geleek.
In zij n oude over] as gedoken, den kraag op en de
handen in de zakken, liep hij viug voort. 't Was kil
buiten met dit norsche weer van den laten herfst en hij
verlangde naar de huiselij ke warmte en teedere koestering.
Maar eerst moest hij nog iets anders doen. Onder het
weifelende, zwak-gouden licht van een lantaarn bleef hij
staan en telde het geld in een der zakken van zij n versleten overjas. Goddank, hij had genoeg bij zich. Even
verderop ging hij een slagerij binnen : de Winkel was leeg
en hij moest even wachten, voor hij holle voetstappen
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hoorde in de gang en de stager kwam om hem to helpen.
Hij kocht er een ons biefstuk : warm en rood vleesch, dat
eerst gewikkeld werd in wit papier, glanzend als perkament
en daarna in een grauw stuk papier. Zoo kon hij 't gemakkelij k meenemen.
Hij was nu vlak bij huffs. Goddank, want hij huiverde
in dat vochtig e, kit le weer. Hij zag nu de avondlij ke
kamer in zijn verbeelding al voor zich. Het gele lamplicht
glansde mollig over alles peen. De kinderen zaten om de
tafel en Wiesje, het oudste meisje, kwam nit de keuken
waar de moeder nog bezig was, met het tafellaken, de borden
en de rammelende messen en vorken. Wanneer hij er aan
dacht, voelde hij honer; 't was ook weer 'n heele tijd
van twaalf uur of en hij had toch heel den dag niets weer
gehad dan 'n paar etagere boterhammetjes met 'n stukje
kaas. 't Zou wel weer 'n goed maaltj e worden en voor
het jongste, Marietje, dat altijd zoo zwak was en zoo bleek
zag, had hij nu 'n lekker biefstukj e. 't Ging hem toch
waarachtig niet kwaad, al was 't wel eens rekenen en
tobben.
was er nu gelukkig. Hij stommelde vlug de trap
op naar de eerste verdieping. Doch bij het klimmen naar
de tweede, sloop hij langzaam en zacht de treden op. Pat
Bing altijdd zoo geheimzinnig. Dat was zoo'n vast afspraakj e,
dat hij ze iederen dag weer verrassen kwam. Langzaam, op
zijn teenen, ging hij het nauwe gangetje door en bleef
staan bij de deur. Door de spleet order de deur drong
een felle lichtstreep naar buiten ; binnen hoorde hij een
onduidelij k geroezemoes van stemmen. Hij luisterde stil,
inwendig al vol pret en kneuterige blijdschap om de behaaglijkheid, die hem daar wachtte. Dan rommelde hij
met de knokige vingers een rofel op de deur en trachtte
daarbij to brullen als een beer. Een mid geschreeuw van
binnen was het antwoord. Dan deed hij de deur even open
en stale zijn hoofd door de opening, nog altijd brullend als
een beer en dan weer dof grommend als een nijdige pond.
De kinderen vlogen weg van om de tafel ; ze rukten de
deur open en haalden hem naar binnen. Ze waren wild
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en uitgelaten flu; ze stoeiden en dartelden om hem keen
in hunne ruige vreugd. Jan, de stamhouder, van negen
jaar, buitelde in jool over den grond met zijn magere
beenen zwaaiend in de lucht. Wiesje, het oudste meisje,
had vaders hoed genomen om dien netjes of to borstelen,
al vorens hem op to bergen in de linnenkast ; Annie, het
kleine, rappe ding van zeven, het kermiskind, zooals ze haar
noemden, heesch zich op aan vaders been. Alleen Marietje,
de jongste van vij f jaren, het zwakke, armelij ke kleintj e
bleef in haar stoeltje bij de tafel zitten, dock ze was er
niet minder luidruchtig om: met de magere handjes sloeg
ze op de tafel, zoodat de borden rinkelden.
Hon nu even op, alsjeblieft, zei moeder, de vingers
in de ooren stoppend om het woest geweld.
't Werd wat stiller nu: de kin deren ademden diep,
hijgend van de uitgelaten jool van daareven. Allen gingers
weer om de tafel zitten. Stilletj es met 'n knipoogj e naar
Marietje gaf de, vader den biefstuk aan moeder. Die schudde
glimlachend het hoofd en ging naar de keuken, om de
lekkernij klaar to maken. De andere kinderen keken eerst
glimlachend naar Marietje en dan elkander aan en dan
legden ze den vinger op den mond, altij d knipoogend naar
Marietje. Want dat was ook zoo'n dagelijksche cornedie,
die ze allen graag speelden: Marietje to verrassen met wat
lekkers, omdat ze nog zoo klein en zoo zwak was. En
het kleine ding deed altij d weer of ze er niets van
merkte en ze staarde maar domonschuldig voor zich nit.
Dat ging iederen dag op dezelfde manier en iederen avond
hadden ze er evenveel schik in. Alleen in de laatste dagen
van de maand gebeurde 't wel eens, dat er geen extraatjes
op over konden schieten.
Ze zaten alien nu stil om de tafel, wachtend. Wies
kwam eerst nit de keuken terug met een schaaltje vol
uitgebakken spek en dan ging ze weer gauw naar het
keukentj e, na nog even Marietje langs het magere wangetj e
gestreeld to hebben. En dan kwam ze terug met de verrassing en zette die vlak voor Marietje veer. De kostelijke
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biefstuk zag er prachtig nit en dreef als in een vij vertj e
van goud-bruine ins.
Bliksems, zei vader, en hij snoof de lucht eens op,
dat ruikt goed.
Is dat voor mij ? vroeg Marietje in goed-gespeelde
verbazing.
Ja, riepen al de kinderen juichend door elkaar.
Dat is voor jon. Dat heeft vader voor je meegebracht.
Heb jij dat weer gedaan ? zei Marietje tegen vader,
die naast haar zat. En met een vleierig gebaartje nam ze
zijn hand en hield die vast en streek er mee langs Naar
wangen en voorhoofd. De vader boog zich over Naar keen
en zoende haar en noemde Naar zijn eenigste kindje, zijn
lievelingetj e. En Marietje sloeg de armpj es om zijn hals
en zeide niets dan: Paatj e, mij n Paatj e.
Moeder kwam nu nit de keuken met een dampende
schaal vol zuurkool en aardappelen. Dan ging ze ook aan
tafel zitten, nog blazend en pufend van het warme werk.
Bidden, Marietje, zei ze.
Marietje vouwde de handj es en bad voor, met haar
hoog stemmetje vol eerbied de plechtige woorden zeggend.
De kinderen antwoordden haar in een rommeliger geroezemoes, een doffer gegons der vlugge stemmen. Ze baden
den Vader, Die in de hemelen is, om het dagelijkseh brood
en Maria, Die gezegend is boven alle vrouwen, om your
ons to bidden in het uur van onzen flood ... .
Als het eten afgeloopen was, kwam altij d het mooiste
uurtje van den dag. Ze dronken 'n kopje thee samen,
alien dicht bij een om de tafel geschaard, vlak onder het
warme, weldoende licht der lamp. Buiten gierde de wind
en ze hoorden soms den regen kletteren tegen het raampje
in de keuken. „floor 'ns wat 'n weer", zei er dan een en
de anderen voelden zich des to behaaglij ker dan, pier in
de veilige, spinnende kamerstilte en avondlij ke rust. Ze
speelden dan met z'n allen op het ganzenbord of ze gingen
samen kienen, waarbij ze altijd den uitbundigsten schik hadden om moeder, die altij d vergat, de cij fers na to kij ken of
O. E. XIII 6
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„kien" riep, als ze nog lang geen kaart vol had. Of vader
las ze wat voor 's avonds. Doch zoo stil wares ze als
muisj es, wanneer vader vertellen ging, wart niemand kon
zoo goed sprookjes vertellen als vader, die ze zelf verzon.
Dat was vooral het festij n voor de kleintj es. Jan was er
al to groot voor en ging dan zitten lezen, dock hij sloeg
geen blad om, zoo ingespannen bleef hij zitten luisteren.
Wiesje was er ook to groot voor, dock ze lachtte het
hardst omdat Marietje zoo'n schik had, beweerde ze.
Zoo waren ze er alien bij, wanneer vader begon; Marietje
popelend van ongeduld, vader telkens aansporend om toch
maar to beginnen. En vader vertelde :
„Er werd eens heel ver weg, heelemaal in Oostenrij k,
een jongen geboren, die verschrikkelij k sterk worden zou.
Hij was al aanstonds zoo groot, dat hij niet in de wieg
kon en men hem in een gewoon bed moest stoppen. Doch
daar kon hij ook niet lang in blij ven, want hij werd veel
to lang. Toen zetten ze twee bedden tegen elkander aan
en namen het voeteneind van het eerste weg: Nu kon hij
tenminste languit liggen. Dat was, then hij nog 'n kindje
was. Later was er geen bed meer voor hem to krijgen en
moest hij in de hei slapen. En als hij dan snorkte, dan
dachten de menschen eerst dat het onweerde, want de
ruiten trilden van het lawaai. Doch later begrepen ze, wat
het was en zeiden dan tot elkander : de reus slaapt.
Toen hij nog klein was, had hij natuurlijk niets aan
'n gewone flesch : hij kreeg er een van ij zer en zoo groot
als een emmer. Als hij later eens 'n slokje water drinken
wou, slobberde hij heel de waschkom leeg. Hij stopte
twintig aardappelen tegelij k in z'n mond en wanneer hij
buiten spelen Wilde en bij moeder 'n boterham kwam vragen,
gaf zij hem 'n heel brood en een halve zij spek mee.
Nu zouden jullie wel denken, dat die reus heel veel
kwaad deed, omdat hij zoo verschrikkelij k groot en sterk
was. Maar daar is niks van aan. Hij was heel goed en
heel zacht en hij deed alles om de menschen of de dieren
to helpen. Hij werd vreeselijk boos, wanneer jongens
vogeluestj es hadden uitgehaald : hij gaf ze dan met een
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vinger voor hun broek non, die eene vinger was zoo
groot en zoo dik als een wandelstok. En dan nam hij de
nestj es met de gekleurde eitj es of de piepende vogeltj es
weer mee en zette die boven in de boomers: daar kon hij
met zijn lange armen makkelijk bij. Wanneer hij wormers
hij liep altij d heel voorzag kruipen langs den weg
zichtig, naar den grond kij kend om niets to beschadigen
of to vertrappen dan haalde hij een pair versche bladeren bo ven van de boomers en gaf ze die to eten. Er
kwam eens 'n tij d, dat 't erg droog was en de menschen
klaagden, omdat de landerijen heelemaal verdorden. Toen
ging de reus in de rivier plassen en baden en het water
steeg zoo hoog, dat de landerij en voor 'n tij dj e onderliepen
en de g rond goed en sappig werd. De menschen hadden
nu geen bran dweer weer noodig : wanneer er ergens brand
was, dan haalden ze den reus en die kwam aanstonds en
hues het heele brandje nit of 't een lucifer was. Hij kon
altijd gauw genoeg komen, want met zijn lange beenen
stapte hij over de huizen heen.
Nu was er in dat land een prinses, die altij d anders
vas en anders won dan de andere menschen. Wanneer a]le
menschen puften .van de warmte, dan zei zij, dat 't nu
lekker koel begon to worden en wanneer de menschen
stampvoetten van de kou, dan zei de prinses, dat 't in huis
to warm werd en wilde dat alle ramen in het paleis werden
opengezet. Nu moest de prinses binnenkort trouwen, dock
hoe de koning ook verzon, ze wilde niemand hebben. Tot
ze hoorde van den reus en zeide : ik wil met den reus
trouwen en met niemand anders. Nu, dat hoorde de reus
en die ging er eens op af. Hij bond een knapzak om en
nam daarin wat proviand mee : drie schapen, die juist
geslacht waren, een vat bier, veertig groote brooders en
onderweg kocht hij nog een groot veld wortelen, dat hij
heelemaal kaalplukte. Pat was wel genoeg voor anderhalven
dag : de trein deed drie dagen over de refs naar de hoofdstad, maar de reus kon 't met zijn lange beeuen wel in de
helft minder af.
Toen hij vlak bij het paleis gekomen was, merkten de
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hovelingen al aan het dreunen van den grond, dat de reus
in aantocht was. De prinses vond 't vreeselij k aardig, dat.
hij gekomen was en zij liet hem tal van kunstjes doen.
Er stood 'n eindj e verder een woud, dat het uitzicht belemmerde uit de slaapkamer der prinses en op Naar bevel ging
de reus er heen en trok al de boomen uit den grond, alsof
't grassprietj es waren. En toen 't Woensdagmiddag was en
't dus 'n vrij en middag was op school, mochten de kinderen
wandeleu op den blooten arm van den reus, dien hij heel
den middag uitgestrekt hield. Eerst waren ze wat bang,,
dock later vonden ze 't wel 'n prettige wandeling ; ze
moesten echter oppassen niet over de spieren en aderen
to struikelen.
De prinses vond dat alles vreeselij k grappig, maar
zooals 't gewoonlij k ging: nu ze den reus gezien had, wilde
ze niet meer met hem trouwen. Ze was 'n echt ongedurig
mensch. Bovendien was ze toch eigenlij k 'n beetj e bang
voor den reus, vooral toen ze heel den nacht wakker bleef
ligg en, omdat de reus in den tuin sliep en zoo luid snorkte,
dat 't het gerol van den donder leek. Ze bedacht een middel,
om hem kwijt to kuunnen raken en Coen viel Naar in, dat
er ergens heel ver weg in Turkij e een draak woonde, die
zoo ontzettend sterk en woest was, dat niemand in het
heele land durfde wonen, nit vrees voor den draak. Den
volgenden morgen nu zeide ze tot den reus, dat ze wel
met hem Wilde trouwen, maar dan moest hij eerst den
draak bevechten en overwinnen. De reus vond 't best en
had er niets op tegen : bang was hij nooit, hij wist niet
eens wat dat was. Hij nam zoowat al het eten in de hoofdstad als proviand in zijn knapzak mee en ging op weg.
Nu was 't een heel eind om naar Turkij e to komen en
omdat er toen geen menschen woonden uit vrees voor den
draak, was 't er erg woest en moeilijk om to reizen. Maar
eindelij k kwam de reus toch in de nabij heid van de plaats,,
waar de draak zij n hol had. Het dier lag daar nu buiten
to wachten, want het had reeds van verre een mensch
geroken. Het was ontzettend woest en lang en heelemaal
overdekt met bliukende schubben : heel de rots, waarop de
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draak lag, leek van zilver. Wanneer het dier ademde, steeg
er een Witte rook op uit zij n neusgaten ; wanneer bet brulde,
sloeg er een vlam van vuur uit zijn muil. Doch onze reus
was niet bang en liep kalm voort tot vlak bij het ondier.
Dit opende den mail om naar hem to bijten, maar de reus
pakte met een vlugge beweging de beide kaken beet, om
den draak doodeenvoudig in tweeen to scheuren. Het ondier
beg on al bedenkelij k to kraken, toen de reus plotseling
in het oog van het beest keek. Dat oog was zoo groot als
het blad van een ronde tafel, maar 't keek den reus zoo
smeekend en zoo droevig aan, dat deze losliet en de ontwrichte kaken weer sloot. En warempel ! op hetzelfde oogenblik vas de draak verdwenen, doch voor hem stond een
eerwaardig grij s man met hermelij nen mantel, gouden kroon
en Witten baard. „Ik was eens, zoo zeide hij, de koning
van dit land, dock een booze toovenaar deed mij de gedaante aannemen van een vurigen draak en de betoovering
zou niet kunnen worden weggenomen, voordat iemand
barmhartig jegens mij zou zij n. Gij zij t dat geweest en
daard oor ben ik nu gered".
De reus vond dat heel pleizierig en bleef nog enkele
dagen bij den ouden koning, die een zeer wijs man was.
Toen hij wegging, zeide de koning hem nog: „Ga niet
naar de prinses terug, dock ga nu aanstonds naar uw dorp.
Op den derden dag zult ge daar aankomen, tegen dat de
zon ondergaat. Rozemarij n, uw buurmeisj e, dat u in stilte
bemint, zit dan voor Naar huisje onder den meidoorn to
spinnen en zingt er een liedj e bij. Ga naar Naar toe en
vraag Naar ten huwelij k. Gij zult beiden gelukkig worden".
De reus beloofde zulks to doen en alles Bing precies,
zooals de oude koning het voorspeld had. De reus en
Rozemarijn trouwden en leefden lang en gelukkig".
Het vas nu al laat in den avond en de kinderen waren
naar bed. De vader las in een oud boek ; de moeder met
Naar vol en road, maar toch zorgenvol gezicht, zat vlak
onder de lamp kousen to stoppen, knippend met de moede
oogen in het felle licht. En met haar wat zeurige stem
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klaagde ze den vader over het huishouden, wat het huishouden wel kostte ... .
— En dan moet Jan noodig nieuwe Schoenen hebben
en die van Annie moeten noodig nieuw verzoold en Wiesje
moet 'n nieuw blousje hebben : met het oude kan het
kind niet weer naar de kerk .... Maar ik weet waarachtig
niet, waar ik het geld vandaan moet haler.
Kom, kom, antwoordde de vader dan met zoo'n krachtigen, bemoedigenden klank in zijn stem, dat zal allemaal
wel in orde komen. Maar daarmed e wis t hij moeder niet
nit Naar getob to halen ; moeder leek daarin in het geheel
niet op vader. vader bleef alleen tegen de zorgen ingaan
met 'n harden kop; hem kregen ze er niet gauw onder;
hij moist overal weer boven uit to komen met zijn prettige
zonnigheid. Moeder was heel anders : zoo groot en zwaar
als ze was, zoo bang en zoo klein was ze voor het leven
met z'n dagelij ksch nij pen van zorg. En altij d weer had
ze vader's opbeuring, vader's sterkte noodig, om niet heelemaal onder to gaan bij het dagelij ksch getob.
Het leven was voor hen alien maar heel klein en
sobertjes; iederen dag ging 't bij mondjesmaat. Maar vader
moist ze toch alien recht to houden. Wanneer ze maar
allen bij een waren in de veilige ommuring van hun eigen
thuis; wanneer ze samen konden zijn in de rijpe, bloeiende
vreugd van hun huiselij ken vrede, dan waren ze tevreden
en het leven was warm en goed. Naarmate het leven
buiten kouder en norscher werd, trokken zij zich weer
terug in hunne enge beslotenheid, in de veilige, koesterende omkamering +van hun innig samenzijn en ze zagen
het leven weer anders, kleurig en vol gloed.
Als het zoo maar blij ven mocht, dacht de vader. Ms
ze allen altij d maar weer hier konden vluchten : in hun
bloeiende, rijke innigheid, waar ze eng bij elkander schoven,
en wegscholen voor het rumoer buiten ; in de warme, weldoende teederheid voor elkander in 't veilig thuis, waar
altij d weer het stille lied neuriede van heel teer gekoesterd
en zacht bewaard . geluk. De vader was een wat vreemde
en schuwe ziel: bangelijk en angstig op zijn norsch kantoor,
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altijd links en schuchter in dat kwade, sterke leven, waar
hij niet in paste met zijn stille innigheid en droomerige
verbeelding. Doch al verwondde hij zich wel Bens aan dat
hoekige levee het deerde niet, wanneer hij altijd maar
weer hies° vluchten kon in de veiligheid van het eigen thuis.
Daar kon hij weer zichzelf zijn:: met zijn kinderli j kheid en
zuivere vroolijkheid, die niet gedempt werd door der dagen
zorg en altijd weer ontsprong aan zijn diepe, eenvoudige
geloovigheid. Daar kon hij zich geven met al zijn opborrelende hartelijkheid en warme innigheid als van een knapperend vuur, zonder dat de ruwe wereld 't zag of er van wist .. .
En zoo, wanneer de zorgen hooger stegen, moist hij
altijd weer zich to sterken en to koesteren aan dien warmen, teederen gloed van hun alle y saamgehoorigheid. Dan
zong de vader zijn liedj e : hij kende er maar twee regels
van en hij zoemde 't op een eigengemaakt wij sj e, dat
telkens veranderde :
Wie maar den goeden God laat zorgen
En op Hem steunt in 't bangst gevaar.
0, als 't alles maar zoo blij ven mocht ! ... .
Want dat was juist zijn zorg: de vrees, dat 't zoo niet
blij ven zou. De vrees dat er verandering kwam, dat er
iets verschrikkelijks naderbij kwam, langzaam, onafwendbaar,
zonder dat hij er jets aan veranderen kon. Die gedachte
deed van tij d tot tij d zijn stil-juichende ziel verstommen
en troebelde zijn vroolij k denken. Dat kwam elken keer,
wanneer hij aan Marietje dacht en naar Marietje zag,
zooals ze zat bij de tafel wanneer hij thuiskwam : met dat
fijne, bleeke, teere gezichtje, met die zoo blanke slapen,
waar onder de doorzichtige huid de paarsige aderen kronkelden en met die zoo li eve en schu we oogen, die zoo
fiau w en , zwak konden zijn bij ti j den en dan weer groot
en schitterend, alsof de koorts rondwoelde in dat tengere
lichaampj e.
Hij lag er nu over to mijmeren in den naoht, waarin
hij niet slapen kon van stille zorg. Op den dag wist hij
die angstige gedachten terug to dringen, dock nu in de
0
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stilte en het duister kwamen ze bij hem en ze sarden hem
met hun brute verschrikking en ze hoonden zijn stille
vreugd. Dan lag hij stil to staren naar het witte bedj e
van Marietj e, dat hij even zien kon in het vage duister en
de angst van zijn wilde gedachten werd feller en feller. Hij
hield den adem in om to luisteren of zij nog wel ademde
en voor zijn benauwde verbeelding bleef alles stil en roerloos in het bedj e. En in zijn opgeschrikte gedachtenvlucht
zag hij Naar reeds dood. 's Morgens zou hij het bemerken :
ze bleef maar stil liggen zonder zich to bewegen en hij,
niets vermoedend, ging eens naar Naar kij ken. En zij lag
daar, star en onbeweeglij k, met het vale mondj e half open,
met de beentj es en armpj es verwrongen in een laatste
stuiptrekking.
Wanneer hij dat alles overpeinsde in de beklemmende
stilte en het angstige duister van den nacht, dan kon hij
niet weer rustig blij ven liggen ; al zij ne ledematen trilden
van spanning. Hij ging voorzichtig het bed uit en bij
Marietj e's bedj e kij ken. Hij sloop er heen ; iedere zenuw
g espannen in vrees. Daar lag zij dan, heel stil en rustig.
Wanneer hij Naar zoo zag, dan keerde de kalmte weer.
Doch hij bemerkte hoe kort de adem ging nit het nauwlijks bewogen borstje, hoe ouwelijk en ingevallen het
magere gezichtje was. Hij zag, wanneer hij zich dieper
over Naar heenboog de paarse schaduwen om de gesloten
oogen ; de vale, bl eeke lippen en het matte voorhoofd. En
dan greep zijn angst hem weer aan en hij boog zich nog
dieper en zoende het klamme, witte handj e ... .
0, God, bad hij dan in de stilte van zijn kommer, laat
niet toe, dat ze van ons weggaat, laat 't niet toe. Laat
ze bij ons blijven... , en wees ons alien genadig.
Later, na jaren, wist hij zich nog precies to herinneren
hoe 't gebeurd was. Hij . sloeg nog wel Bens het groote
kasboek open, om to zien, wat hij joist geschreven had,
Coen de droeve tij ding kwam.
Het was op 'n druiligen wintermorgen, Coen hij droomerig en zonder belangstelling to werken zat. Zooals altij d
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gingen zijne gedachten ver weg van zijn werk; vluchtten
peen van de onverschilligheid van den dag in zijn droomerig peinzen en zijn naIeve fantasie. Toen hoorde hij plotseling zijn naam noemen. Hij schrok op. Er was iemand
voor hem aan het loket, werd er gezegd.
Hij ging er heen. Toen hij de deur opendeed, zag hij
Jan voor zich; Jan, met angstige oogen in zijn bleek en
vertrokken gezicht.
--- Of u dadelijk thuiskomt, fluisterde hij schor. Marietj e is niet goed geworden.
En then de vader hem aan bleef staren, krijtwit heel
zijn gezicht, fluisterd e hij nog met 'n angstigen snik :
Ze heeft bloed opgegeven.
Later, wanneer hij er nog eens terugdacht, zag de
vader 't alles duidelij k voor zich. Hij zag hen beiden gaan
door de gore straten, die grauw lagen and er de dikke,
grijze lucht. Ze spraken niet tot elkander; ze liepen voort
zonder naar elkander to zien. En als het tikken van
een klok, zoo hoorde de varier regelmatig de woorden
gonzen in zijn hoofd : nu is het gekomen, nu is het
gekomen....
Hij voelde zich wanhopig, eenzaam en velaten. De
droefheid was als een zwart fibers gevallen over zijn ziel.
Er was niets meer over van zijn vreugde en zijn rustige
blij heid. Er was niets meer over van zijnn sterk vertrouwen.
Alles in hem scheen neergeveld met een slag. En hij hoorde
niets dan die hoonende woorden, die dansten en woelden
door zijn hoofd, die schenen to zingen in zijn ziel met een
spottend wij sj e, een vroolij ken, ritselenden val van tonen : nu
is het gekomen, nu is het gekomen....
Ze kwamen thuis aan. Het was er doodelijk stil in de
kamer ; alleen de pendule tikte met harden, nij digen tik.
Wiesje zat aan de tafel to schreien; de snikken deden Naar
tenger lichaampje schokken. Uit de slaapkamer kwam een
zware geur als van een hospitaal-zaal. Bij het bedje van
Marietje stood moeder met betraande oogen ; twee dokters,
heel in het zwart, bogen zich over het ledikantje heen.
voor het beeld van Maria brandden twee kaarsen met
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ongedurige oran je vlammen ; daarnaast stood een glas met
gewij d water, waarin een palmtak stood.
Ze was zoo mooi, zoo mooi als een prinselijk kindje,
toen ze haar in het kistje hadden gelegd. Ze was heel in
het wit met een wit kransj e in het haar; in de tengere
handjes, waaraan de fijne vingertjes thans van was geleken,
hield ze een kruisje omklemd. Zoo hadden ze haar in het
kistje gelegd, dat midden in de kamer stond, bij het flak..
kerende licht der kaarsen. Er waren menschen gekomen,
die even waren komen bidden, meewarig naar het kistje
hadden gekeken en weer waren heengegaan, na over het
kistje wat wij water gesprenkeld to hebben nit het glas,
dat op een tafeltje aan het voeteneiud stond, vlak voor het
kruisbeeld. Ze zegden wel Bens jets tot den vader, maar hij
begreep het niet ; hij bleef maar aan de tafel zitten peinzen
en staren.
Hij begreep het niet. Hij zag alles van het leven heel
ver van zich af, vaag en onwezenlij k ; er was als een fibers
gekomen voor zijn oogen en hij zag de menschen als
schimmen bewegen, heel ver weg. Slechts een ding was
wezenlij k, dat was het kistje, dat daar midden in de kamer
stood met den lieven last. De vader durfde er alleen nit de
verte naar zien ; hij schroomde naderbij to komen, zooals
hij vroeger vreesde naar het bedj e van Marietj e to zien.
Hij zat maar stil aan de tafel en telkens weer meende hij
in zijn ooren die vreeselijke, eentonige woorden to hooren :
nu is het gekomen.... nu is het gekomen....
Het scheen alles heel ver weg van hem to gebeuren;
alsof 't alles een vreemde gold. Er kwamen grove mannen,
in het zwart gekleed, die het kistje dichtspij kerden, nadat
ze allemaal nog eens hadden gekeken naar Marietje, die
zoo fijntjes daar neerlag, wit en blank als een engeltje. De
vader was ook heel in het zwart en ging mede in een zwart
rijtuig, waarvan de zwarte gordijnen neergelaten waren.
Slechts nu en dan, wanneer de gordij nen even opwaaiden,
zag hij een glimp van het stadsche gewemel ; anders klonk
in het rijtuig het stadsche rumoer mat en gedempt. Zoo
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reden ze langzaam voort, tot ze buiten kwamen, waar langs
den winterschen weg de rouwende boomen stonden, grauw
en zwart met hunne vochtige, doode takken. Op het kerkhof,
dat nu leeg, dor en triestig was, hadden ze voor Marietje
een bedj e bereid in de vochtige, koude aarde. Daar lieten
ze het kistje in neer en de vader wierp drie schoppen aarde
op het kistje. Een hol gebons weerklonk uit het grafje,
toen de vochtige aarde op het kistje viel.
Na dien dag ging het levee weer voort met zijn donkere wren, die langzaam voortkropen door de grauwe dagen.
In den vader leek de levensvreugde wel heel verstorven en
verflenst nu door het Wilde gerucht van den storm, die
er over was komen waaien. Hij ging somber rond met uitgebluschte oogen in een hol en mager gezicht. Uiterlijk
ging zij n leventj e in denzelfden tred ; alleen hoefde hij niet
meer 's avonds bij den slager aan to gaan, dat kon hij
thans uitsparcn. De eerste avonden liep hij er uit gewoonte
nog steeds langs. Eens had hij er in gepeins binnen willen
gaan, toen hij plotseling bedacht en haastig verder liep, de
oogen brandend van ingehouden tranen.
Iederen Zondag ging hij naar het kerkhof, naar Marietje's
graf. Hij vroeg nooit iemand, om met hem mee to gaan,
hij Wilde er liefst alleen zijn, verzonken in zijn doffe gepeinzen. Hij ging er nog heen Coen 't al lente werd. De
groene, zwellende knoppen aan de boomers gingers van
blij dschap openbersten ; om het zwarte kruis met witte
randen op Marietje's graf werd het gras groen en fleurig
en wanneer hij naar het kerkhof wandelde, zongen de
vogeltjes in de boomen, , . .
Nu de vader stil bleef, ping de somberheid over hen
alien peen. Er werd niet meer gelachen en niet weer gepraat.
's Avouds zaten ze alien stil bi j een onder den gelen lampeschijn. Nu en dan wisselden moeder en Wiesje eens enkele
woorden ; Jan zat meestal stil to lezen, evenals de vader.
Annie alleen probeerde nog wel Bens druk en lustig to
doers, maar dan keken de anderen Naar vreemd en verstoord
aan en ze zweeg weer, verschuchterd in de drukkende stilte.
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Zoo kroop het leven traag voort en ze leden alien nu.
Ze hadden alien graag anders gewild, dock daarvoor moest
vader's stoere kracht herleven : de kracht en de blij dschap,
die hen alien er vroeger boven nit had weten to houden.
Nu die kracht gebroken scheen, vielen ze alien terug in
den kleinen, zorgelij ken sleur van het leven, waarin alleen
nu en dan de herinnering zoet gloeide aan wat eens
geweest was.
Doch zoo kon het niet lang duren.
Het was op een avond, dat ze alien weer bijeen waren
in de beklemmende, bij na norsche stilte, die thans altij d
heerschte in hun thuis. De wader staarde in de kraut,
dock zonder veel to lezen ; hij was weer verdiept in zij n
sombere gepeinzen. Annie kon 't niet harden in al die
somberheid. Ze was stil op vader's schoot gekropen en ze
trachtte hem nu, zooals ze vroeger ook wel deed, aan het
lachen to brengen door hem telkens in de wangen to knijpen, waardoor zijn goedig gezicht zoo grappig ve wrongen
werd. De vader schoof Naar echter ongeduidig van
zich af.
Bat was to veel voor het fijngevoelige kindje en zij
barstte in tranen nit: in Wilde, schokkende snikken. Allen
keken verbaasd op.
Wat scheelt er aan? vroeg moeder,
Annie bleef huilen huilen met al die langbedwongen, groote smart, die ze altij d had moeten opkroppen in
Naar kleine hart. „Vader houdt niet weer van ons", zei
ze snikkend.
Allen keken den vader aan. Er was een angstige
stilte in de kamer, alleen onderbroken door het in-smartelij k huilen van Annie. De vader scheen wakker to schrikken
nit zij n gepeins. Hij keek om zich peen en al de zorgelij ke
bleeke gezichten staarden hem vol spanning aan. En toen
begreep hij. Hij gevoelde, dat deze allen ongelukkig wares
om hem en door hem. Bat hij ze losgelaten had uit zij n
greep en dat ze nu dreigden weg to zinken in de oppervlakkigheid van het eentonige Leven, dag na dag, zonder
dat ze de kracht hadden op to staan tot een vernieuwde
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blijdschap en versche, blij-lachende levensvreugd. En hij
begreep ook dat al was er veel van hem weggenomen, nu
zijn kleine, bleeke lieveling daar eenzaam lag in het donker
on der de zwarte aarde en het groene gras, veel ook hem
gebleven was, waarvoor hij dankbaar zijn moest. Al die
lieve, bleeke gezichten om hem peen Wilde hij weer doen
lachen.
Hij nam Annie op zijn schoot. Ze was stil nu, al
trilde ze nog van overspanning en ze borg het blonde
kopje dicht bij zijn schouder. Hij Iiet Naar zoo uitrusten
in die goede, weldoende koestering. En dan boog hij zich
zacht en teeder over haar peen en zoende het beschreide
gezichtj e.
Morgen zal vader weer vertellen, zei hij zacht.
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Wat bij onze buren geschiedt, is in verschillende opzichten voor ons van belang ; wij waken vergelij kingen, en
trekken daaruit onze lessen. Het is daarom zeker geen
onnutte arbeid, den loop der gebeurtenissen na to gaan op
het gebied, dat zich uitstrekt aan de Oostzij de van de Straat
van Malakka : het Maleis the Schiereiland, met de daarbij
behoorende eilanden.
In hoofdzaak bestonden de Straits Settlements, tot 1874
toe, uit de eilanden Pinang en Singapore. .Administratief
behoorden daartoe nog drie beperkte nederzettingen aan
den vasten wal: de provincie Wellesley tegenover Pinang,
de Dindings (vroeger een zeerooversnest) en Malakka, dat
na de opkomst van de genoemde eilanden zijne voorheen
groote beteekenis verloren had, benevens de ten Z. van
West-Java gelegen Kokoseilanden.
Met de inlandsche Staten, op het schiereiland gelegen,
bemoeide men zich vele jaren lang zoo weinig mogelijk. Men
moist wel, dat er voortdurend inwendige of onderlinge strij d
werd gevoerd; dat alle veiligheid van personen en goederen
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ontbrak ; dat het yolk door zij ne bestuurders werd verdrukt ;
dat er slavernij en pandelingschap heerschten ; dat, voor
zoover de Britsche zeemacht dien niet belette, zeeroof een
der middelen van bestaan was. Doch de Engelsche gezaghebbenden voelden, even als hunne Nederlandsche tij dgenooten, niet dat het de plicht was van eene beschaafde
mogendheid, aan dergelij ke ellende een einde to makers;
to lang lieten zij Naar ongehinderd voortbestaan. Eerst in
de laatstverloopen veertig jaren is dat alles anders geworden, en nu kan men het land, in zij n g eheel gen omen,
rangschikken onder die, waar orde en wet heerschen, waar
de welvaart jaarlijks zienderoogen toeneemt, waar onderwijs en ziekenverpleging behoorlijk worden behartigd. Juist
gelij k hunne Hollandsche geburen hebben zij vele jaren
lang van zich afgeschoven wat soesah meebracht en niet
dadelij k voordeel beloofde, ... tot eindelij k de oogen opengingen.
Nadat, in den loop der Ile eeuw, de Nederlanders er
in waren geslaagd, hunne Britsche mededingers nit alle
voor den handel belangrij ke gedeelten van den Maleischen
archipel to verdrijven, was ten slotte Benkoelen, waar de
Engelschen zich in 1685 vestigden, langen tijd het eenige
punt in dien archipel waar zij souvereiniteit uitoefenden ;
zij bezaten verder enkele, aan Benkoelen ondergeschikte
handelsf actorij en lang s de Westkust van Sumatra.
Zij hadden, aanvan kelij k, van die vestiging goede verwach tingen : bet land leverde peper en specerij en op, en,
vooral, het Was in de nabijheid van het Coen nog belangrijke
Bantam. Maar die verwachtingen werden niet vervuld. Het
bleef er ongezond, ----- ook door de levenswijze der Engelschen ; het Was in geldelij k opzicht steeds een lastpost,
ook doordien de dienaren der Engelsche Compagnie minder
de belangen van deze dan hunne eigene behartigden. En
vooral, de plaats Was, met hare geringe bevolking, haren
verg elij kenderwij s onvruchtbaren grond, Naar gemis aan
eene veilige reede, voor den handel slecht gekozen. Te ver
van de Engelsche kolonien op den vasten wal van Indie
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gelegen, stond zij, zooals in 1760, bloot aan verovering door
eene Fransche zeemacht.
Men zag dus wel in, dat de „United Company of merchants trading to the East-Indies" aldus was de officieele
naam van de Engelsch-Oost-Indische Compagnie , die in
de tweede helft der 18e eeuw gaandeweg veranderde in een
machtig staatkundig lichaam, een ander station behoefde
waar de Britsche schepen in ongunstig jaargetijde konden
ankeren, niet to ver van Madras en Calcutta verwij derd.
Men dacht o.a. over de baai van Tapanoeli, over eene
vestiging in Atjeh, en vond ten slotte wat men noodig had
in het eiland Pinang.
Dit eiland behoorde aan den Sultan van Kedah, die in
1771 de hulp der Engelschen inriep in zij n strij d tegen den
Sultan van Selangor, en bereid was daarvoor de Britten in
zij n land toe to laten ; hij wilde hun de haven van Kedah
met daarbij gelegen fort en het geheele kustgebied afstaan.
De tusschenpersoon bij dit aanbod was Francis Light,
een kustvaarder in den handel tusschen Madras en Kedah,
die, door taalkennis en tact, veel invloed bij de aanzienlijke
des lands had verworven. Hij drong er ernstig op aan, het
voorstel aan to nemen, daar de Sultan zich anders allicht
tot de Nederlanders, de Denen of andere vreemdelingen
wenden zou.
De ter zake gevoerde onderhandelingen liepen echter
op niets uit, daar de Engelschen zich niet wilden verbinden, Kedah fegen zijne vijanden to helpen verdedigen.
vijftien jaar later, in 1786, werden opnieuw besprekingen gevoerd. De toen regeerende Sultan was een aangenomen zoon van dien van 1771, en werd dus door de
broeders van dezen als een usurpator beschouwd ; hij
behoefde steun om zich staande to houden, en zocht dien
door tusschenkomst en op aansporing van Light bij de
Engelschen, wien hij thans den afstand van het eiland
Pinang aanbood.
Ditmaal had Light meer succes. De Regeering to
Calcutta nam het aanbod aan, maar verklaarde tevens dat
zij ten opzichte der to verleenen hulp de machtiging van
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den Koning en van de directie to Londen moest afwachten.
Light, tot „superintendent" van Pinang benoemd,
kreeg de beschikking over eenige maritieme macht en nam,
den lien Augustus 1786, het eiland in bezit. Hij vond er
enkele Chineesche nederzettingen ; overigens was Pinang
onbewoond. Hij moest dus allereerst, van den vasten wal,
eene bevolking lokken, en slaagde boven verwachting,
doordien het eiland buitengewoon gunstig voor den handel
gelegen was en ruimschoots vruchtbaren grond ter bebouwing hood. Slechts weinige jaren later — Light overleed
in 1794 kon men, zij het met eenige overdrijving, zeggen dat hij de vroegere woestenij in een fraaien tuin had
herschapen.
Intusschen had hij al spoedig moeilijkheden met den
Sultan, toen de verwachte steun tegen diens vij anden achterweg e bleef. Light hield hem geruimen tij d, zoo goed
en kwaad als het ging, aan den praat, dock eindelij k begreep
hij dat de Engelschen hem Pinang met onvervulde beloften
hadden afhandig gemaakt, en rustte hij zich uit tot den
strij d. Hij bracht eene bel angrij ke macht bijeen ; maar
Light, hiervan tij dig verwittigd, trok hem to gemoet, versloeg zij n e troepen en dwong hem tot den vrede, waarbij
hij, tegen een jaargeld van 6000 dollars, van alle rechten
op Pinang afstand deed en zich verbond geene andere
Europeesche mogendheid in zijn land toe to laten. Later,
in het jaar 1800, stond hij de kuststrook, tegenover het
eiland op den vasten wal gelegen, tegen verhooging der
jaarlijksche uitkeering met 4000 dollars, aan de Engelschen
af. Dit grondgebied werd de provincie Wellesley genoemd.
Terloops zij vermeld, dat de Sultan van Kedah nog
heden ten dage zijn jaarlijksche schadeloosstelling van
10.000 dollars ontvangt.
Men moet erkennen, dat de wijze waarop de Engelschen
zich het bezit van Pinang verzekerden, volgen s de uitdrukking van een lateren gouverneur der Straits, Swettenham,
niet vleiend is voor hun nationalen trots; feitelij k hadden
zij den Sultan eene bescherming voorgespiegeld, Welke zij
allerminst dachten to verleenen.
O. E. XIII 6
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Doch, afgescheiden daarvan, was de in bezitneming van
dit eiland een meesterstu k nit het oogpunt van handelspolitiek. Reeds bij het overlijden van Light was daar, ten
koste van Malakka, de handel met het Maleische Schiereiland en met Oost-Sumatra geconcentreerd, en dreven de
Pinangsche kooplieden een belangrijken handel met China,
Siam, en die deelen van den Indischen archipel waar de
Nederlandsche invloed niet ver reikte. De achteruitgang
der Nederlandsche 0.-I. Compagnie werkte tot de snelle
opkomst der nieuwe vestiging mede, en na de bezetting
van de trust was de zeeengte ten 0. van Pinang buiten het
bereik der zeeroovers gebracht.
Malakka, in 1795 door den Nederlandschen gouverneur
aan de Engelschen overgegeven, bleef tot 1818 in hun bezit.
Het werd al spoedig als een lastpost beschouwd, zelfs
zoo, dat in 1807 tot het verlaten der plaats besloten werd
men zou de verdedigingswerken slechten en alle bewoners,
die dat wenschten, kosteloos naar Pinang overbrengen. uet
eerste geschiedde, zoodat slechts een poort heden ten dage
nog aan vergane grootheid herinnert; maar Coen de bevolking tot de verhuizing ongenegen bleek, betoogde Raffles,
Coen nog kort op het tooneel der Indische staatkunde verschenen, dat het niet aanging haar de noodige bescherming
to ontzeggen; tengevolge daarvan bleef de bezetting van
Malakka behouden.
Van 1818 tot 1825 was de plaats, met hare omgeving
weder Nederlandsch gebied, dock zij had toen reeds uit
handelsoogpunt geen beteekenis meer; Pinang, en weldra
Singapore, hadden Naar geheel overvleugeld. Het is bekend,
dat, tengevolge van het Londensch tractaat van 1824,
Malakka voor goed in Britsche handen overging. Dat het
er niet in geslaagd is ook slechts een klein deel zij ner
vroegere beteekenis to herwinnen, blij kt bij zonder duidelij k
uit het feit, dat er thans geen enkele Europeesche firma
gevestigd is, dat er geen enkel dagblad uitkomt, dat de
haven door geen enkelen oceaanstoomer wordt bezocht.
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Naar tij dsorde hebben wij thans to herinneren aan de
,,stichting" van Singapore in 1819.
. Raffles, die een open oog had voor Britsche handelsbelangen en niet kieskeurig was in zij ne middelen om deze
to bevorderen, begreep dat althans ern zeeweg naar het
Oosten in het bezit zijner natie behoorde to zijn : de
Nederlanders waren meester in straat Soenda, aan de
Engelsehen kwam alzoo de heerschappij in straat Malakka
toe, al moest die dan op slinksche wij ze worden ontfutseld
aan de Nederlanders die, door het bezit van Malakka en
de suzereiniteit over het rij k van Dj ohor-Riouw, het zuidelij k deel van genoenlde straat beheerschten.
Nadat pogingen om den Sultan van dit rij k voor zich
to winners waren mislukt, sloeg hij het oog op Singapore,
een eiland met niet meer dan omstreeks 150 inwoners,
welke goeddeels de omgeving vormde van den Toemenggoeng van Dj ohor. Deze rij ksg roote had zich eenige jaren
to voren pier metterwoon gevestigd, en leefde van de inkom.sten Welke hem van zijne erfelijke apanage, Djohor,
toevielen. Groot waren die inkomsten. niet; Dj ohor was
een slecht bevolkt en arm land.
Hij had dus wel ooren naar Raffles' voorstel tot den
afstand, tegen eene schadeloosstelling van 350 dollars per
maand, van het recht, aan de Engelschen, om „factorijen
op to richten to Singapore of in eenig ander deel van
Z. H. rij k", maar achtte dien afstand niet wettig zonder
medewerking van den Sultan.
Baffles nu moist de daardoor ontstaande moeilij kheid
op to lossen door wat in Eng elsche g eschriften een „handige
streek" is genoemd. In vroegere brieven, toen hij aanraking
zocht met den Sultan, had hij aan diens recht op den
troon niet getwijfeld. De Toemenggoeng had, in October
1818, medegewerkt aan het contract, door den Sultan met
de Nederlanders gesloten.
Maar nu kwamen beide tot de overtuiging dat een
oudere half broeder van den vorst de rechtmatige Sultan
was. Ten onrechte : die half broeder was, volgens de adat,
in 1812 voorbij gegaan omdat hij van moederszij de niet
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van vorstelijke afkomst was, en de Sultan, volgens de adat
tot dien rang uitgeroepen, regeerde zonder verzet van den
ander, Toekoe Long, die stil to Riouw leefde.
Raffles ontbood Toekoe Long naar Singapore en erkende
hem als Sultan... op voorwaarde dat hij, voor een maandgeld van 115 dollars, de overeenkomst met den Toemenggoeng goedke urde.
Toekoe Long stemde met alles in, en leefde alzoo,.
tot zijn dood in 1835, als een gepensioneerd hoofd to
Singapore.
Was op deze wijze het bezwaar van den Toemenggoeng
ondervangen, de Sultanserkenniug bl eef niet weer dan
een schijnvertoon, zooals de Engelsche regeering, op de
vertoogen van de Nederlandsehe, ook moest toestemmen,
al was zij ongenegen, van de aldus verkregen „rechten"
weder afstand to doers. „Ik ben ten stelligste de meening
toegedaan dat wij onzen eigendomstitel niet op deugdelij ke
wijze kunnen staven", zeide de minister Canning bij de
verdediging van het tractaat van 1824. Maar hij voegde
er bij, dat het naar zij ne meening „eene groote foot zou
zij n, op dit bij zonder geval de algemeene beginselen van
Europeesche staatkunde of eenige verheven romantische
gevoelens van moraliteit toe to passen".
Hij herinnerde zich dus wel Horatius' woord : beati
possidentes !
Bij het zooeven genoemd traetaat zag Nederland van
zij ne rechten op Singapore af, gaf het Malakka „met derzelver onderhoorigheden " aan de Engelschen over, en beloofde het geen tractaat to zullen sluiten met eenige der
inlandsche vorsten, opperhoofden of staten, op het schiereiland van Malakka gevestigd.
De verdere bepalingen van het tractaat behoeven
pier, als buiten ons onderwerp vallende, geene vermelding,.
behalve de afs Land van Benkoelen met alle Engelsche bezittingen op Sumatra aan Nederland, met soortgelij ke belofte als zooeven genoemd, van Britsche zij de, betreffende
het sluiten van een tractaat met vorsten, hoofden en landen.
op Sumatra.
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Dat inderdaad de erkeiining van Toekoe Long als
Sultan niet ineer dan schijnvertoon was geweest, blijkt uit
het felt dat, toen zijn zoon, Toekoe Au, na meerderjarig
to zijn geworden, in 1846 eikenning als Sultan vroeg, het
antwoord luidde dat de 0.-I. Compagnie daarvan do noodzakelijkheid iiiet inzag.
Men heeft er, in 1855, in toegestemd dat de intusschen
in eer en aanzien toegenomeii Toemenggoengsfamilie den
Sultan alle rechten op Djohor afkocht: hij zou van den
Toemeuggoeng 5000 dollar in eens en 500 dollars per maand
ontvangen, en heer zijn van het district Moear, een klein
domein ten Z. van Malakka. Later, toen T. Ali overleed,
behield zijn zoon wel de toelage, maar keerde het ,,domein"
terug tot het rijk van Djohor.
Met de belangrijke toeneming der inkomsten van den
Toernenggoeng - un moor dan een rnillioen dollars 's jaars,
zoo heette het zes jaar geleden - houdt verband dat het
,,pensioen" der geheele Sultansfamilie omstreeks 1887 door
den Toemenggoeng op 1250 dollars per rnaand is gebracht.
Maar, als gezegd, alle Snitansrechten waren in '55 verkocht;
de zoon van den vroegeren sultan heette eenvoudig Toekoe
AJani, de kleinzoon Toekoe Machmoed, en de zoon van
den Toemenggoeng werd uitgeroepon tot ,,Sultan van den
Staat en het grondgebied van Djohor"; van de Britsche
regeering ontving hij den titel Maharadja.
Dat Singapore, tengevolge van zijne uitmuntonde Jigging voor den Oosterschen handel en ook van do afwezigheid van alle douano- en verdero belemmoringen - van hot
eerste oogenblik of was zij eon vrijhaven - weldra tot
bloei kwam, is to zeor bekend dan dat hierover thans
moot wordon uitgeweid. Enkolo cjfers slechts: do bevolking bestaat nit 260.000 zielon, waarondor bijna 200.000
Chineezen; in 1911 word de handolsomzet gerokend, 500
milhioen dollars (275 invoor, 225 uitvoor) to hebben
bedragen.
Van eenigo vergelijking dozer cijfers, b.v. met die van
Java, kan goon sprake zijn, omdat alleen do handel met
plaatson en landon buiton hot tolgebied in ouze statistieken
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wordt vermeld, en dus alle handel, bi nnen onze kolonien
zelve gedreven, daarbij niet in aanmerking komt.
Men kan zich echter misschien eenige voorstelling
makers van den omvang van den Singapoorschen handel,
wanneer men bedenkt dat de totalen van Java's invoer nit
vreemde landen (met inbegrip van Nederland) in 1911 25Q
millioen, die van den uitvoer naar die landen 300 millioen
gulden beliepen.
Van de toenemende welvaart van Singapore ondervond
ik merkte het
Djohor den terugslag. Het land was,
reeds op in economischen zin van weinig beteekenis ;
dock gaandeweg veranderde dit, toen de rijk geworden
Chineezen her landbouwondernemingen vestigden en groote
uitgestrektheden grond voor de peper- en gambircultuur
in ontginning brachten ; in de latere jaren is pier de rubbercultuur van groot belang geworden, met het gevolg dat
des Sultans inkomsten, hoofdzakelijk verkregen door de
verpachting van het opium-debiet, van het recht tot verkoop
van sterke dranken, van de dobbelspelen en van de pandhuizen, steeds toenamen. Geen wonder, dat wij bij de deskundige
Engelsche schrij vers de verzuchting lezen dat slechts een
gering deel van de geheven belastingen 's lands ontwikkeling ten goede komt, en deze bij na geheel dienen tot
verh ooging van den rij kdom en het aanzien van den vorst.
Vergelijkerwijs is Djohor dan ook in vooruitgang ver
achtergebleven bij de inlandsche staten, waarover Engeland na 1873 zijne beschermende hand uitstrekte ; die
staten hadden trouwens belangrij ke hulpbronnen in de
tinmij nen, welke in Djohor van weinig beteekenis zij n.
Dit alles komt beneden ter sprake.
Vooraf dient to worden vermeld dat, in 1826, de Sultan
van Perak het eiland Pangkor en de ten zuiden daarvan
gelegen Sembilangroep aan de Engelsche 0.-I. Compagnie
afstond, uit overweging dat die eilanden veilige scbuilplaatsen aanboden aan de zeeschuimers, die de kustvaart
belemmerden en meermalen plundertochten ondernamen op
het vaste land, terwijl de Sultan erkende dat hem de macht
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en de middelen ontbraken om den zeeroof to bedwingen.
De eilanden werden echter niet door de Britten bezet;
eerst in 1874, toen de bemoeiingen met de inlandsche staten
ten N. van Djohor een aanvang namen, maakten zij van
de gelegenheid gebruik om den afstand door het zelfbestuur
to doen bevestigen en daarin tevens het tegenover de eilanden
gelegen kustgebied to doen begrijpen. Het aldus verkregen
gebied, het Dinding-territoir, is administratief eene onderhoorigheid van Pinang.
Als onderhoorigheden van Singapore kunnen nog beschouwd worden de ten Z. van Java gelegen Kokos- en
Kerstmiseilanden, die in 1857 en 1888 onder de Britsche
opperheerschappij werden gesteld 1).
Na den opstand in Britsch-Indië werd, in 1858, de
Engelsche Compagnie opgeheven en trad de Britsche regeering in haar plaats. Van dat oogenblik of was de aandrang
in de Straits, vooral van Singapore, groot om niet langer
van Calcutta afhankelijk to zijn maar eene zelfstandige
kroonkolonie to vormen. In 1867 werd aan dien wensch
voldaan, en daarmede de eerste stap gezet op den weg,
die tot de vestiging van vèrstrekkenden Britschen invloed
op den vasten wal leiden zou.
Men had daar tot dusver, gelijk de Nederlanders in
een groot deel der ,,Buitenbezittingen", zeer consequent
een stelsel van niet-bemoeiing toegepast, met het gevoig,
dat de verschillende landschappen zuchtten order ellendige
toestanden. De zeeroof was het voornaamste middel van
bestaan der kustbewoners, en het was bekend dat de
Maleische vorsten en hoofden daarin veelal een belangrijk
aandeel hadden; de zeemacht alleen was niet in staat, het
kwaad op eenigszins voldoende wijze to beteugelen. Nog
in 1871 werden door Naar de inlandsche versterkingen
aan de monding der Selangor-rivier gebombardeerd, maar
ook daarna moest de Singapoorsche kamer van koophandel
van het gouvernement vernemen dat dit alle verantwoorde1) Zie daaroyer: Indisch Nederland, bi. 60.
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lij kheid afwees „wanneer kooplieden, op groote win sten
belust, de gevaren voor hunne personen en goederen wilden loopen welke aan het bezoek der landschappen verbonden zij n". Ret behoeft nauweli j ks gezegd, dat dit
standpunt op den duur niet houdbaar was.
Te minder, doordien, in de zestiger jaren, de tinontginningen in Perak eene belangrijke uitbreiding hadden
ondergaan ; eene groote chineesche kolonie was daardoor
ontstaan, met het gevolg dat de handel zeer toenam. Doch
hoe beter de vooruitzichten waren, hoe weer ook de behoefte werd gevoeld aan de bescherming van een krachtig
bestuur. In Laroet, een rij k mij ndistrict van genoemd
landschap, heerschte jarenlang anarchie tengevolge van
hevigen strij d tusschen twee chineesche kongsi's.
In Selangor heerschte, sedert 1867, voortdurend onrust
tengevolge van de vij andelij ke verhouding tusschen den
Sultan en diens zoons ; toen in de daardoor ontstane
woelingen ook een paar staters van de Negri Sembilan
(de „negen landschappen") werden medegesleept, was het
het hoofd van deze groep dat, in overleg met dat van een
der in Selangor strij dende partij en, Engeland's bescherming
en hulp inriep.
De Gouverneur van Singapore, daarop de landstreek
persoonlijk bezoekende (Oct. 1872) slaagde er slechts schijnbaar in, de rust to doen wederkeeren; zoodra hij vertrokken was, braken de vijandelijkheden opnieuw nit, heviger
dan to voren.
Nu was het de chineesche kolonie to Singapore, die
ernstig er bij de regeering op aandrong, Loch hare onverschilligheid ten aanzien der Maleische Staten to laten varen en
deze onder hare leiding to nemen : was de tegenstelling
niet groot tusschen Djohor, dat, onder het oog van de
$ritsche autoriteiten gelegen, steeds rustig bleef, en de
ten noorden daarvan gelegen staatj es, waar alle veiligheid
ontbrak en die meer en weer tot barbaarschheid terug vielen P
De berichten, in de laatste jaren omtrent een en ander
ontvangen, vestigden eindelijk, in 1873, bij het opperbestuur
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to Londen de overtuiging dat de weg der onthouding moest
worden verlaten; hoe weinig men ook tot tusschenkomst
gezind was, men begreep nu dat het plicht was, de bevolking tegen vender verval to beschermen. Sir Andrew Clarke,
die als gouverneur der Straits Settlements optrad, kreeg de
opdracht nauwkeurig onderzoek to doen naar de toestanden
en naar de middelen om rust en vrede to herstellen en
veiligheid voor den lean del to verzekeren. In het bijzonder
moest hij de mogelijkheid overwegen of, met instemming
der inlandsehe bestuurders, hun Been Britsche ambtenaren
als raadslieden konden worden terzijde gesteld.
Daar ditzelfde denkbeeld kort to voren reeds van de
zijde van Perak was geopperd en daarop nu weder werd
aangedrongen, zag Clarke zin weg afgebakend.
ilet ingestelde onderzoek gaf hem de volle overtuiging,
dat men het schiereiland niet langer aan zijn lot mocht
overlaten; over een groot deel der kustlandschappen had
de anarchie de overhand: in Perak had de strijd der
chineesche kongsi's de welvaart vernietigd en glom onrust
gewekt; in Selangor duurden de partijschappen voort.
Met veel beleid werden er nu onderhandelingen gevoerd met de inlandsche grooten en de chineesehe hoofden
van Perak, die beloofden, de beslissingen, door den Gouverneur to nemen, to zullen eerbiedigen. Tengevolge dier
onderhandelingen had op het eiland Pangkor eene samenkomst plaafs, Welke leidde tot het tractaat van Panykor
(Joni '74), waarbij de grondsiag werd gelegd tot het sedert
in toepassing gebracht stelsel van bestuur. De belangrijkste
bepalingen van dat tractaat waren (art. 6) dat aan het
zelfbestuur een Engelsch resident zoude worden toegevoegd,
Wiens raad men zou inwinnen en opvolgen in alie zaken
buiten die van godsdienst en adat, en (art. 10) dat het
geldelijk beheer des lands naar 's residents aanwijzingen
zoude worden gevoerd.
Aldus was, met één pennestreek, het Britsch Bestuur
geroepen tot de actieve tusschenkomst, waartoe men, gedurende weer dan eene halve eeuw lang, den moed had
gemist; maar weldra zou blij ken dat, onder omstandigheden
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als op het schiereiland heerschten, de moreele invloed
weinig beteekent wanneer hij niet voldoende door materieele middelen wordt geschoord.
De maleische hoofden berustten in de nieuwe regelingen,
maar waren er geenszins merle ingenomen ; de bevolking
was onverschillig. Misschien was alles goed gegaan wanneer de residenten, rekening houdende met hunne krachten,
zich in de eerste jaren in hoofdzaak hadden bepaald tot
de rol van eenvoudig, belangstellend toeschouwer; maar
dit lag allerminst in den aard van den resident van Perak,
J. W. Birch, die zich dadelij k na zij n optreden aangordde
om aan tal van misbruiken, in het bij zonder aan het veel
toegepast pandelingschap, een einde to makers. De hoofden beschouwden zijne bemoeiingen als een inbreuk op
hunne rechten, ja op het Pangkor-verdrag zelf, dat immers
de landsgebruiken buiten 's residents toezicht had gesteld.
Er werd eene samenzwering gesmeed met het doel, den
vreemdeling nit den weg to ruimen die hier de vet Wilde
stellen ; zij vond aanhang in wij den kring, en men wachtte
slechts op eene geschikte aanleiding om tot de uitvoering
over to gaan.
Die aanleiding kwam apoedig. Op de verslagen van
Birch en de klachten van des Sultans zijde over diens optreden kwam Sir William Jervois, die medio 1875 Clarke
als gouverneur vervangen' had, een plaatselij k onderzoek
instellen, dat leidde tot het besluit, aan de residenten, met
den titel van commissaris der Koningin, grootere bevoegdheden to schenken, ten einde daarmede aan allen tegenstand een einde to maken. Zij zouden, in naam van den
Sultan, het beheer des lands voeren ; in dien zin werden
den Sultan de noodige stukken ter teekening voorgelegd,
met de duidelijke waarschuwing dat zijne mededingers tot
het Sultanaat gaarne tot teekening bereid waren. Hij
onderwierp zich dus ... op papier, met wrok in het hart.
En toen hij in eene vergaderin g van hoofden mededeelde
dat zij n gezag op den Britschen resident was overgegaan,
verklaarden twee hunner dat de resident het niet moest
wagen, hun gebied to betreden en daar den meester to
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spelen. Dat dit geen ijdele bedreiging was, bleek in 't
begin van November 1875: then Birch met zijn gevoig in
hun land verscheen en zijne proclamatien betreffende de
nieuwe orde van taken deed verspreiden, werd hij overvallen en met drie der zijnen vermoord.
Aan Jervois, die op eigen gezag de macht der residenten
ten koste van die der vorsten had uitgebreid, werden nu
geene verwijten gespaard. Doch.... men had eenmaal
a gezegd ... .
Er werden dus, nit Calcutta en Hongkong, troepen van
de vorschillende wapens, samen omstreeks 2000 man, ondersteund door een eskader van vijfoorlogsschepen, naar Perak
gezonden om den moord to wreken; de minister van koloniën
deelde echter den gouverneur uitdrukkelijk mede ,,dat de
troopon niet mochten wordon gebezigd om uitbreiding van
grondgebied to vorkrijgen of andere politieke doeleinden
na to streven".
Do militaire expoditie had geen gemakkelijke taak; zij
vond hardnekkigen tegenstand, en eerst na vele gevechten
was deze gebroken. Do aanvallers van Birch eindigden hun
leven op het schavot; de Sultan, Wiens medeplichtigheid
overtuigend bleek, werd met eonige voorname hoofden verbannen naar de Seychellen. Eenige jaren later, toen zuiks
zonder eenig gevaar geschieden kon, heoft men den ex-Sultan
vergund zich to Singapore to vestig en, waar hij in 1897,
met een goed pensioen ten laste van de Peraksche kas,
kalm loofde en ,,kon doen wat hij verkoos".
Eon bloodverwant, vroogor wegens zijne impopulariteit
bij do Sultanskeuze voorbijgogaan, werd nu door do En gelschen op den troon geplaatst; met zijn yolk had hij ervaren
dat men zich niet ongestraft tegen do ovormacht kon verzetton, on boide logden zich bij don nieuwen stand van
zakon neder. Al waren nog vole moeilijkheden to overwinnen,
do tookomst van Perak, en daarmede die van hot geheele
schieroiland, was verzekord.
Sir Frank Swettenham, die twintig jaren lang de geschiedenis van doze landstreek medemaakte, schreef dat de
op Birch gopleegde moord eon zegen is geweest voor het
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land: een wapengeweld van zes maanden had oneindig weer
invloed op de vestiging van rust en goed bestuur, dan de
raadgevingen van residenten, twintig jaren lang, volgens
het oorspronkelijk plan, gesteld dat dit zoolang had kunnen
worden gevolgd. Nu kon men onverwijld een einde maken
aan de afschu.welij ke slavernij, en werden Lien duizende
verdrukten tot zelfstandigheid en welvaart gebracht. Het
pandelingschap behoorde in 1884 tot het verledene.
Voor een goed deel is de verdere, over het geheel zeer
gunstige loop van zaken to danken aan de omstandigheid
dat de taak, leiding to geven aan het beheer van Perak
en ook van de aangrenzende, minder belangrij ke landschappen
werd opgedragen aan voortrefelij ke Britsche
ambtenaren, onder welke vooral de peer (later Sir) Hugh
Low moet worden genoemd, die van 1877 tot 1889 resident
van Perak was.
Een uitmuntende veiligheidsklep vond hij in de instelling
van een landschapsraad, waarin de Sultan, de voornaamste
hoofden, twee of drie Chineesche hoofden, de resident en
de assistent-resident zitting hadden. De tack van dien raad
was in hoofdzaak eene wetgevende, maar alle belangrij ke
zaken werden hem voorgelegd : ook de regeling van bezoldiging en pensioenen, de jaarlijksche begrootingen van
zegt
ontvangsten en uitgaven enz. Een tactvol resident
Swettenham had steeds de meerderheid aan zij ne zij de,
maar door deze regeling werden veel moeilij kheden voorkomen. Het is, zouden wij zeggen, als bij het moepakat der
Maleiers op Sumatra's Westkust.
In de verschillende districten werden rechtbanken ingesteld, voorgezeten door Europeesche magistraten, vaak door
Maleische magistraten bij gestaan ; alle klassen en nationaliteiten, Europeanen zoowel als Chineezen en inlanders,
hoofden en koelies, staan volgens dezelfde wetten voor die
rechtbanken terecht. De verdere, doeltreffende regeling van
justitie en politie kunnen wij pier gevoegelij k laten rusten.
Het geldelij k beheer kwam geheel in Britsche han den;
alle inlandsche grooten en hoofden ontvingen voortaan vaste
jaarlijksche bezoldigingen, ten minste gelij kstaande met hun
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vroeg er inkomen ; het inkomen van den Sultan bedraagt
£ 6000 's jaars. Daar de tinmij nen de grootste bron van
inkomsten vormen, wend van den aanvang of het mogelij ke
gedaan om de ontginning to bevorderen door den aanleg
van wegen en het bevaarbaar waken der rivieren.
Aldus werd, in alle opzichten, voor land en yolk ecu
goede toekomst voorbereid.
Wij hebben, bij de ontwikkeling van den Britschen
invloed in Perak betrekkelijk lang stilgestaan omdat daar
de meeste moeilijkheden zijn to overwinnen geweest, en ook
omdat de daar getroffen regelingen tot voorbeeld zijn geweest van de naburige landschappen. Met een enkel woord
dient echter ook de loop van taken in deze to worden
vermeld.
In Selangor, ten Z. van Perak, had men, zooals boven
gezegd, in 1872 de Britsche beseherming ingeroep^n ; de
Gouverneur had toen voor ecu oogenblik de strij dende
partij en kunnen verzoenen, maar na zijn vertrek kwamen
de vijandschappen weder boven; gevallen van zeeroof, waarin
een van des Sultan's zoons betrokken was, leidden in het
laatst van 1873 tot maritieme vertooningen. De Sultan en
zijn schoonzoon, de onderkoning, bleven ook daarna op
steun tegen hunne vij anden aandringen, en eindelij k
werd, in 1874, een Britsch ambtenaar, de reeds genoemde
Swettenham, met twintig Maleisehe constabels, bij hen achtergelaten om den bestuurders van raad to dienen. Deze
slaag den er in, hunne tegenstanders to verslaan, en sloten
zich gaarne bij hunne adviseurs aan; de betrekkelijk geringe
bevolking, den eeuwigen strij d moede, maakte geene moeilij kheden en aldus vond de nieuwe orde van zaken, waarbij
de leiding aan een resident werd opgedragen, her vrij
gereeden ingang.
Eenigszins lastiger Bing dat in Negri Sembilan. In
een der landschappen van deze groep, Soengei Oedjong,
stonden twee hoofden vijandig tegenover elkander; toen
het Britsche bestuur had verklaard wien zij als den wettigen
radja erkende, werd het al spoedig in den strijd betrokken.
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Met geringe macht dreef men den tegenstander op de
vlucht ; de radj a werkte in alle opzichten met de Engelschen mede, en in 1876 had men her den brand onder
den voet. In datzelfde jaar sloten zich zes landschappen
van de Negri Sembilan aaneen, enkele jaren later voegden
zich de drie overigen hierbij, en erkenden zij een radja,
met den titel van jangdipertoean, als algemeen hoofd.
Ten oosten der drie genoemde landschappen ligt
Pahang, dat tot 1888 in het voile „genot" van zelfbestuur
bleef ; in werk elij kheid heerschte daar een afschuwelij k
wanbestuur. Toen in genoemd jaar her een Britsch onderdaan (een Chinees) was vermoord onder omstandigheden,
die zoo duidelijk mogelijk aantoonden dat de Sultan daaraan niet onschuldig was, werden verantwoording en genoegdoening ge vraagd ; deze bleven achterwege, maar op aandrang van den Sultan van Djohor eindigde de vorst met
het hoofd in den schoot to leggen en de aanwijzing to
vragen van een Britsch resident, op de wijze als in Selangor
had plaats gehad. .Aan di.t verzoek werd gevoig gegeven,
dock al spoedig bleek dat een aantal lagere hoofden, hun
willekeur gebreideld ziende, zich niet bij de nieuwe toestanden wilden nederleggen. Eindelij k, in 1891, kwam bet
tot openlij ke vij andelij kh eden ; eene lan gdurige en kostbare
expeditie was noodig om alien tegenstand to breken.
Eerst in 1895 waren alle „rebellen" onderworpen, gedood
of gevlucht.
Het nieuwe stelsel, waarbij, met behoud der inlandsche
zelf besturen en met medewerking der landschapsraden, de
leiding . der zaken in Britsche handen was gelegd, was dan
in 1896 in Perak, Selangor, Negri Sembilan en Pahang
geheel tot uitvoering gekomen. Om verdere wrijvingen
tusschen deze landschappen to voorkomen en hunne samenwerking to verzekeren, werd nu een stap verder gegaan :
met voile instemming der inlandsche bestuurders, die' den
heilzamen invloed der nieuwe regelingen op de ontwikkeling des lands hadden ervaren, werden de vier landschappen
tot een bond vereenigd, onder de leiding van een resident-
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generaal. IDe Gouverneur van de Straits, aan wien de
residenten tot nu toe onderg eschikt waren geweest, trad
op als 's Konings commissaris bij den Bond (de Federated
.Matay States).

Sir Frank Swettenham was de eerste resident-generaal.
Als de hoofdplaats van den Statenbond werd Kwala
Loempoer, in Selangor, aangewezen, en dit tot dusver
onbeteekenend plaatsje zag weldra fraaie openbare gebouwen
verrijzen, gevolgd door tal van andere, door kooplieden en
planters opgericht. Thans reeds is Kwala Loempoer, door
een spoorweg met de trust (Port Swettenham) verbonden,
een welvarende stad met 50.000 inwoners ; zijn buitengewone g r•oei is wel to beschouwen als het bewij s, dat de
stichting van den bond een succes is geweest.
Evenals trouwens de geheele Engelsche leiding.
Deze bracht het eerst noodige : veiligheid van personen
en goederen; verder, wat voor landbouw en nijverheid
groote behoefte was, goede wegen, eindelij k, Coen de
geldmiddelen daartoe gelegenheid boden, spoorwegen, van
het noordelijkst deel van Perak, door de bondsstaten en
Djohor, tot Djohor Baroe tegenover het eiland Singapore.
Aldus werden tal van Chineezen gelokt voor de tinontginning, die voor de bondsstaten een groote bron van
rij kdom werd : het ui.tvoerrecht, dat verband houdt met
den marktprijs, bracht in 1912 niet minder dan elf millioen
dollars op. De landbouw onderging belangrij ke uitbreiding ;
zoo levert de in de laatste jaren krachtig ter hand
genomen rubbercultuur reeds een uitvoerrecht van een
millioen dollars per jaar. Alle andere inkomsten : de
landrente, het boschwezen, het opiumdebiet (sedert 1
Januari 1911 is ook in de bondsstaten de regie ingevoerd)
de aecij nzen enz. namen steeds toe. En aldus kon men
constateeren dat, terwijl in 1890 de gezamenlijke ontvangsten nog geen 5, de uitgaven ruim 5 millioen bedroegen,
zij nu zijn gestegen tot 35 en 25 millioen dollars.
Er is alzoo in de laatste jaren een belangrij k overschot, dat aangewend is voor tal van openbare werken van
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algemeen nut, in het bijzonder van spoorwegen; deze hebben nu eene lengte van cc. 1000 kilometers. verder zijn
onderwijs en ziekenverpleging onderwerpen geweest van
aanhoudende zorg, en, wat niet mag worden vergeten,
is de geest onder de inlandsche grooten geheel gewij zigd : van baatzuchtige tirannen zijn zij ij verige medewerkers geworden van hunn e Britsche leidslieden.
Inderdaad : Engeland mag trotsch zijn op hetgeen het,
in zoo korten tij d, Kier heeft gewrocht ; het heeft recht
op groote dankbaarheid van de zij de der bondsstaten.
Ten Noorden van deze strekken zich vier inlandsche
Staten nit: Kedah met Perlis, Kelantan en Trengganoe,
waar de Britsche bemoeiing nog in Naar aanvang is. Het
is niet zonder belang, den loop der zaken aldaar eveneens
korte]ijk na to gaan, al is de bemoeiing van de Engelschen
met die streken nog van recenten datum.
Zij hadden vroeger, in de 18e eeuw, min of meer de
suzereiniteit van Siam erkend, dock niet meer dan de
wederzij dsche krachten noodig deden achten. In den aany ang van de 19e eeuw trachtte Siam zijn invloed to versterken, en na velerlei bedreigingen ging het in 1821 tot
wapengeweld over. Kedah werd geheel veroverd ; to vergeefs riep de Sultan de hulp der Engelschen in, men
bood hem slechts, voor het geval dat zijn land voor hem
verloren ging, een veilig verblijf aan to Pinang. Ook Perak
moest voor den Siameeschen vijand bukken, dock, verder
zuidwaarts trekkende, stootte deze in Selangor het hoofd.
Het was duidelij k dat Siam de heerschappij over het
Maleische Schiereiland beoogde; en Raffles, met zijn helderen blik op toekomstige Engelsche belangen, drong er
to vergeefs op aan dat men dat streven den kop zou
indrukken. Verklaar Loch, zoo drong hij aan, dat het
geheele Schiereiland onder Britsche bescherming staat, dan
zullen de Siameezen wel onmiddellij k een toontj e lager
zingen.. .
Het eenige wat de autoriteiten in Britsch Indie durfden doen, was... onderhandelen met Siam over de grens-
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regeling. Bij overeenkomst van 1826 kwam deze tot stand:
de rechten van Siam op Kedah, tot nu toe quaestieus,
werden ten voile erkend.
Perlis, tot 1821 een deel van Kedah uitmakende, was
toen door Siam daarvan afgescheiden en onder een eigen
radj a geplaatst.
In 1862 trachtte Siam zijne bemoeiingen over Trengganoe nit to strekken en steunde het de pogingen van
Machmoed, den door ons in 1857 afgezetten Sultan van
Riouw, om als vorst van Trengganoe erkend to worden ;
tengevolge der krachtige vertoogen van Engelsche zij de,
dat elke bemoeiing van Siam met dit land in strijd was
met de overeenkomst van 1826, hadden die pogingen geen
verder gevolg. In de volgende jaren kon men echter meermalen waarnemen dat Siam, wanneer het daartoe de
gelegenheid vond, op het Maleisehe Schiereiland tegen
den Britschen invloed intrig eerde en zich, vooral in Kelantan,
nog gaarne als de wettige suzerein voordeed. Te lang
namen de Engelschen deswege een onverschillige houding aan.
Nadat, in 1896, de Franschen en Engelsehen hunne
wederzij dsche „spheren van invloed" ten aanzien der Siameesche grensgewesten bij verdrag hadden afgebakend, begrepen
de laatsten eindelij k de noodzakelij kheid, voor de versterkingen van hun invloed in de noordelijke landschappen
van het Maleische Schiereiland zorg to dragen. Zij slaagden
daarin eindelij k in 1909 door het aanbod, of to zien van
het recht van extra-territoriale junisdictie in Siam, waartegenover di.t rij k alle aanspraken op Perlis, Kedah, Trengganoe en Kelantan met daarbij behoorende eilanden zoude
opgeven. Het aanbod wend aanvaard, en aan de vorsten
wend kennis gegeven dat zij voortaan stonden onder bescherming van Groot-Britannia.
„Find goed al goed", zou men van de vaak zwakke
politiek der Engelschen ten aanzien van genoemde landschappen kunnen zeggen ; maar het past kwalij k van een
einde to spreken, wanneer men nog aan den aanvang staat
van een veelbelovenden arbeid : ook aan die streken de
ontwikkeling en de welvaart to verschaffen, Welke in zoo
4. E. XIII 6
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mime mate op de bondsstaten onder Engelsche leiding zijn
nedergedaald.
De kansen staan gunstig : in Kedah en Kelantan belooft de landbouw, in Trengganoe, dat eene uitmuntende
haven bezit, behalve de landbouw ook de nijverheid en de
vischvangst eene schoone toekomst. Met opgewektheid
kunnen de Britsche bestuurders deze to gemoet gaan.
„Britsch Malaya" bestaat dan op dit oogenblik uit
drie verschillende, met min of meer lossen band verbonden
onde•deelen ; de eigenlij ke Straits Settlements, de vier Bondsstaten en de vijf „beschermde" staten ten N. en ten Z.
van deze. De loop der zaken wij st er wel op, dat het
streven is, deze onderdeelen tot een sta:atkundig geheel to
vereenigen, al is het duidelijk dat de zoo welvarende Bondsstaten zich daartegen weI, nit eigenbelang, zoolang mogelijk zullen verzetten ; de inkomsten des lands zouden dan nietalleen hen zelven maar ook hunne buren ten goede komen.
Hiertegen kan worden aangevoerd, dat de Bondsstaten
hun rijkdom niet aan eigen kracht, maar aan het optreden
der Engelschen to danken hebben, zoodat hun egoIsme
wel verklaarbaar, maar niet gerechtvaardigd is; zij zullen
leeren inzien dat hetgeen hun werd geschonken, aan de
„beschermde" Staten niet mag worden onthouden. En ook
dat het niet aangaat, nederzettingen als Pinang en Singapore,
welke zoo zeer bij dragen tot hun bloei, to alien tij de min of
weer lastposten to doen blij ven van de Britsche schatkist.
Met eenig staatkundig beleid
en daaraan heeft het
in de verloopen veertig jaren niet ontbroken !
zal het
ongetwajfeld mogelijk blijken, de „beschermde" staten
Djohor, Kedah, Perlis, Kelantan en Trengganoe
in den
bond der vier Staten Perak, Se1angor3 Negri Sembilan
en Padang --- to doen opnemen, en daarbij de Straits Settlements to doen toetreden. Er v ormt zich dan, ten Oosten
van Straat Malakka, e&ne krachtige federatie, welke zich,
nit erkentelij kb eid en uit eigenbelang, ten nauwste verknocht gevoelt aan het moederland.
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Onder de kerkelijke instellingen, die in hooge mate
het teeken van hun menschelijken oorsprong vertoonen, is
de panskeuze to noemen. Er is eene reeks van plechtigheden mee verbonden, langzamerhand vermeerderd en nu
en dan weer beperkt, maar die nog altij d door symbolische
duiding bij tooneelmatige indrukwekkendheid den toeschouwer zoowel als de handelende personen aangrijpen. Er
wordt eene voorziehtigheid bij betracht en eene zorgvuldigheid bij in 't oog gehouden, die beantwoorden aan de
ceremonien van innig verband tusschen de zinnelij ke voorstelling en de bovenzinnelij ke beteekenis. En tegelij k
openbaren ze toch zooveel wereldsche bedoelingen en tegenstrij dige uitingen van godsdienstige en van zuiver aardsche
belangen, dat de conclavische verkiezingen voor een nieuwen
kerkvoogd niet zelden meer tot schouderophalend gebaar
van verwondering dan tot oprechte geloofsinstemming, zelfs
der rechtzinn.ige Roomschen, aanleiding werden. Ook de
verkiezing van een opvolger voor paus Pius VI heeft
bijzonder veel van 't menschelij ke gehad. Het was wel
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een moeilijke tijd voor de Roomsche kerk, then de ruin
82 jarige „paus in ballingschap" op den 29s en Augustus
1799 to Valence, waar hij het jaar to voren was heengebracht, overleed. Maar er viel een korte tij d van verademing to waardeeren, Coen, met Napoleon's vertoef in Egypte,
de Fransche legermacht voor de Oostenrijksche wapenen
onderdoen, en wij ken moest.
De in die dagen hier en daar verstrooide cardinalen
konden wel niet dadelij k naar Rome terugkeeren om er
tot eene pauskeuze over to gaan, maar het was mogelij k
in Venetic het conclave to doen geschieden, en de Keizer
van Oostenrijk stond 2400 Romeinsche daalders toe om alles.
to bekostigen. Van de 46 destijds in leven zijnde cardinalen
gingen er, den 30sten November 1799, 35 in 't conclave, en
het scheen, dat de verkiezing van een nieuwen opperpriester dezen keer spoedig beslist zijn zoude, want reeds
bij het eerste scrutinium verwierf cardinaal Bellisomi niet
minder dan 18 stemmen. Maar dan verheft zich de tegenstand van cardinaal De Harras, die, in naam van zijn
Keizer, Frans van Oostenrijk, zich liet hooren voor de
candidatuur van cardinaal Mattei. Van dezen werd nd..
ve•wacht, dat hij, tot paus verkoren, wel to vinden zou
zijn om de, bij den vrede van Tolention afgestane kerkelijkestaatsche provincien Romagna, Bologna en Ferrara aan
Oostenrijk to laten. Cardinaal Mattel had nl. over den vrede
van Tolentino mede onderbandeld. Maar het Heilig College
had geen meerderheid voor cardinaal Mattei. Nochtans
werd nu ook cardinaal Bellisomi losgelaten, en trad cardinaal Gerdil op den voorgrond. Doch tot het noodige tweederden der stemmen kon ook hij het niet brengen. En reeds.
verliep het gene scrutinium na het andere, maar er volgde
geen beslissing. Eindelij k bracht nog de wij ze list van
cardinaal Maury uitkomst. De beide voornaamste partijen
zouden ieder Naar candidaat nemen nit de weerpartij . Wie
dan gekozen werd, mocht wel zeggen : „van wie mij niet.
kozen, waren de meesten mijne vrienden ; en de tegenstanders, die mij hielpen verkiezen, zullen over hun eigen werk
niet ontevreden mogen zijn." Cardidaal Maury heeft op
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deze wijze de zaak gered; den 13 e n Maart 1800 werd de
58-jarige cardinaal Chiaramontie tot pans verkozen; en hij
noemde zich Pins VII. De pauskeuze had intussehen het
conclave niet minder dan 3 2 maand bezig gehouderi. Maar
nu had de Kerk dan Loch een nieuw opperhoofd; en de
betere tjd zou beginners.
Die betere tijd zou in Frankrijk een aanvarig nemen
met het consulaat van Napoleon Bonaparte. Want de
IRoomsche kerk zou door heml in het nieuwe Frankrijk
hersteld worden, zooals hij na zijne overwinning bij Marengo
en bij zijn zegevierenden intocht to Milaan, in pakkende
toespraak aarikondigde. Reeds op zijne terugreis uit Egypte,
toen hij to Valence de prelaton van den juist overleden
pans Pius VI op hunne wandeling larigs do vestingmuren
ontmoette, had hij zich gunstig tegen doze heeren goestelijken uitgelaten. Hij zat met Berthier in het rijtuig to
praten, Coen Mj do monsignori zag aankomen, en hij deed
den koetsier stilhouden. IELij vraagde hun naar hunne gezondheid en hoe het den Pans ging. Vornemende, dat die
gestorven was, en het Directoire geen toestomming verleende om het Iichaam des overledenen naar Italië over to
brengen, zeide hij: bij aankomst to Parijs voor hunne zaak
to zullen spreken. En hij hield woord: in October 1801
kon Talleyrand naar Rome berichten, dat de Eerste Consul
goedgunstig had beschikt, en in Februari 1802 word het
stoffelijk overschot van Pius VI to Valence opgegraven en
met groote plechtigheid naar do eeuwigo stad vervoerd,
waar het in den Sint Pieter werd bijgezet.
Al deze dingen werkten in die mate naar buiten en
ten gunste van Bonaparte's naam, dat hot hem, in do voorstelling der menschen, tot den beschermer der Kerk vorhief. ,,Tegenwoordig zijn or twee autoriteiten," had hij
gezegd; ,,voor do tijdolijko aangelegenheden hob ik eon
degen, on die is me voldoende voor mijno maclit. Voor do
dingon des Hemels is Rome or; daarovor heeft hot to beslissen, zonder mij er in to kerinon; en 1it is zijn recht,
zijne machtsvolkomonheid !" Wie ooren had om to hooren,
die hoorde het nu. En nochtans wisten, wie achter do
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schermen zagen, dat de Eerste Consul bij het sluiten van
een concordant met Rome aan den Paus zeer aanmatigende
eischen deed en van geen toegeven aan hetgeen de Kerk
Naar recht noemde, Wilde weten. In Maart 1801 had Bonaparte zijn gevolmachtigde Cacault naar Rome gezonden
„Behandel den Pans, alsof hij 200000 soldaten achter zich
heeft", zeide hij; maar toen de pauselijke gevolmachtigde
to Parij s, cardinaal Spina, aan den Franschen Minister berichten moest, dat er door Rome eenige bezwaren tegen
het voorgestelde concordant werden gemaakt, Coen begon
de Eerste Consul to dreigen, en luidde zijn gebod : „binnen
5 dagen wordt mijn voorstel aangenomen, of Cacault keert
naar Parijs terug, en de onderhandelingen zijn afgebroken !"
Wel was men nu to Rome ten einde raad, maar men
antwoordde toch met het oude „non possumus !" Ten laatste
werd echter nog besloten, dat cardinaal Consalvi, 8taatssecretaris van den Pans, naar Parij s zou vertrekken om to
zien, wat door persoonlijk onderhoud met Bonaparte nog
to bereiken vie]. Het was in den tijd, Coen de Eerste Consul zich met de weelde en pracht van een keizer begon to
omringen, en hij vond er eene voldoening in, aan 's Pausen
eersten cardinaal-minister eene plechtige audientie to verleenen. Hij was in gala, toen de cardinalen Consalvi en
Spina tot hem kwamen, en het was hofdag in 't groot.
Men had to Parij s in langen ti j d geen cardinaal in de
kleedij van zijn ambt genoten; en . men vond het heerlijk,
zooveel purper bij zooveel good. De Eerste Consul was
voor de Eminenties de beminnelij kheid in persoon, vooral
ten opzichte van Consalvi; maar toch vond hij nog even
eene aanleiding om van het concordant to spreken, dat nu
zeker „binnen 5 dagen geteekend moest zijn." Er waren
echter on overkomelij ke bezwaren voor Consalvi aan de
onderteekening verbonden. Bij voorbeeld was daar de
q iaestie : hoe to handelen met de, tij dens de revolutie nit
hunne bediening ontzette, bisschoppen, en „die nu, bij het
herstel der Kerk in Frankrij k, naar hunne diocesen behoorden terug to keeren", meende de gevolmaclatigde van
den Pans. Niet alzoo, oordeelde Bonaparte, want „de tegen-
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woordige regeering kan Been vertrouwen stellen in de
bisschoppen van het vroegere koningschap". Do ,,vroegere
titularissen behooren dus vrijwillig afstand to doen, en
anders dient pans Pius VII hen to ontheffen van hunne
waardigheid." Reeds 25 dagen was men aan 't onderhandelen, maar men kwam niet verder. ,,Wij willen gaan tot
aan de poorten der hel", zei de Paus, ,,maar daar willen
we dan ook stand houden !" - ,,En wij," antwoordde
Bonaparte, ,,meenen, dat men, indien met God geen overeenkomst to treffen valt, ten slotte met den duivel een
vergelijk moet maken." Wat dit laatste gezegde aangaat,
het is de overdrijving, aan krachtmenschen eigen, zal men
denken. Toch moest Consalvi ondervinden, dat de Eerste
Consul het origeveer letterlijk bedoelde. Hij wilde iii. zoo
gaarne op den nationalen feestdag, den dag der overroinpeling van de Bastille (14 Juli 1789), en immers ter
gelegenheid van zijne feestelijke toespraak bij het to geven
groote gastmaal, aan Frankrijk de mededeeling doen, dat
het concordant met den Pans gesloten en de Roomsche
eeredienst hersteld was. I[Iij had alzoo een nieuw ontwerp
aan Cardinaal Consalvi doen voorleggen, dat door dezen,
behoudens eenige onwezenlij ke veranderingen, kôn aange
nomen worden, en nu zou de bekrachtiging er van op
den I 3eu Juli geschieden; door Jozef Bonaparte namens
den Eersten Consul, door Consalvi namens den Pans.
Even voor vieren in den namiddag kwamen de onder
handelaars ten huize van Jozef Bonaparte bijeen, en verscheen ook de abbe Bernier, die een rol papier in de
hand had: het net-afschrift van het goedgekeurde ontwerp-concordant. Van zijn kant legde nu ook Consalvi het
voor hem gemaakte afschrift op tafel neer, en men maakte
zich gereed tot onderteekenen, want ook de quaestie van
den voorrang bij de onderteekening was spoedig en ter
eere van Consalvi geschikt. Doch nu bleek, dat het door
Bernier ter tafel gelegde ontwerp in velerlei afweek van
den na discussiën goedgekeurden tekst, en artikelen bevatte, die door Rome beslist als onaannemelijk werden
gewraakt. Consalvi ontstelde natuurlijk, en teekende nu
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niet. Jozef Bonaparte deed alle mogeli j ke moeite om de
zaak in der minne to houden en tot een vergeli j k to
komen; men vergaderde en vergaderde, 19 urea lang, maar
kwam niet verder dan dat de Cardinaal zijne goedkeuring
Wilde geven, indien het eene artikel in quaestie buiten de
onderteekening viel. En nogmaals ging Jozef Bonaparte
tot zijn broeder, den Eersten Consul, om aan dezen verlof
to vragen tot mede-onderteekening, ook als Consalvi 's bezwaar werd gebillijkt. Het was echter eene vergeefsche
moeite, Napoleon Wilde van geen verminkingen van zijn
ontwerp-concordant hooren, en zoo eindigde iedere poging
tot een vergelijk met eene mislukking. Toch moest Consalvi in den avond van 14 Juli zijne plaats gaan bezetten
aan den feestdisch, waar Napoleon Bonaparte de hoofdpersoon was. Wat zou nog het einde zijn van al deze
dingen, en wat viel er to antwoorden, anders dan „wij
kunnen niet !" indien de reeds oppermachtige Napoleon in
toorn ging gebieden P Het bleek wel spoedig, dat de Car..
dinaal kalmte zou behoeven om bij zijne weigering to
blij ven. Ternauwernood was hij met zijn vriend Spina de
groote zaal der Tuilerieen binnengekomen, waar de Eerste
Consul { zijne gasten ontving, of hij hoorde zich al toeroepen : „Ah zoo, mijnheer de Cardinaal, gij hebt de break
gewild. 't Is goed, het zij zoo. Ik heb Rome niet noodig.
Ik zal zelfstandig handelen. Ik behoef geen Paus. Indien
iendrik VII[, die niet het twintigste deel van mijn macht
bezat, den godsdienst in zijn land veranderen kon, hoeveel
to weer zal ik het kunnen. Zoo ik echter den godsdienst
in Frankrijk verander, dan wil ik dat ook in bijna geheel
Europa doen ; overal, waar zich mijne macht uitstrekt.
Rome zal zich dan van de verliezen, die het to lij den
heeft, hebben to overtuigen ; het zal die beschreien, maar
dan is het to laat. Gij kunt gaan, dat is het beste. Gij
hebt de breuk gewild, nu goed; gij moet dan maar krijgen,
wat gij gewild hebt. Wanneer denkt gij of to reizen ?"
„Na het diner, Generaal", antwoordde Consalvi, met
kalme stem, in vriendelij ken toon. „Ik betreur het ten
zeerste, dat het zoo geloopen is. Maar ik mag mijne vol-
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macht niet overschrij den, en in zaken, die tegen de beginselen van den Heiligen 8toel indruischen, kan ik niet
onderhandelen. Want in kerkelijke aangelegenheden kan
men niet, wat bij wereldsche zaken in den uitersten nood
soms mogelij k is, door toegeven tot een vergelij k komen.
Maar afgezien van dit onderscheid, sehiint me toch ook
de meening, dat ik de breuk zou hebben veroorzaakt, niet
wel aannemelij k, aang ezien ik heel het ontwerp Wilde
onderteekenen, met uitzondering van dat eene artikel,
waaromtrent de beslissing aan den neiligen Vader zelven
moet voorbehouden blij ven."
Tot zoover de samenspreking tusschen Bonaparte en
Consalvi. Wat verder van beide zij den nog in 't midden
gebracht werd, is niet veel anders dan bedreiging van
Bonaparte's leant, en terugwij zing van de zij de des Cardinaals. Nochtans moist graaf Cobenzl, de Oostenrijksche
gezant, to bewerken, dat nog eene vergadering der belanghebbenden zou gehouden worden, „maar", zoo eindigde
Bonaparte, „indien mijn ontwerp morgen niet is aangenomen, dan beschouw ik de breuk als onherroepelij k, en
de Cardinaal kan vertrekken." Gelukkig is er in die vergadering, den 15 en Juli, nog eene uitkomst gevonden :
het artikel in quaestie, gewijzigd door Consalvi, werd toen
mede aangenonlen, en Jozef Bonaparte nam op zich de
aangebrachte wijziging voor zijn broeder Napoleon to gaan
verantwoorden.
Consalvi reisde intusschen nog niet dadelij k weer naar
Rome terug, daar de Eerste Consul hem wenschte to spreken
over de zoogenoemde „constitutioneele bisschoppen", van
Welke Bonaparte er 7 of 8 in de nieuwe diocesen Wilde
benoemd zien. Maar „die constitutioneele bisschoppen zijn
schismatieken en liggen onder den kerkban ; die kunnen
zoo zonder meer niet benoemd worden", zeide Consalvi.
„Zij moeten hunne dwaling en herroepen en de besluiten
aannem en, die tegen Nunn e onwettige wij ding zijn uitg evaardi.gd". Rome Wilde echter „al 't mogelijke doen om de
schismatieke opperherders den terugkeer order het pauselijk
oppergezag mogelijk to waken", daar kon men op rekenen.
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Maar best zal zij n in deze „op den ileiligen Vader zelven
een beroep to doen, die zou alles ten goede schikken".
Met deze uitzichten bevredigde de Cardinaal voorloopig
ook den Eersten Consul, en hiermee was zijne taak to Parijs
geeindigd ; in den nacht van 25 op 26 Juli vertrok hij weer
naar Rome.
Daar werd nu ook haast met de zaak gemaakt, en zoo
kon het gebeuren, dat het Concordaat tussehen Frankrij k
en den Heiligen Stoel afgekondigd werd op den 15en Augustus,
den verjaardag van den beschermer der Kerk, Napoleon
Bonaparte.
Paus (Pius VII had veel gedaan om Bonaparte to bevredigen. Hij had in derdaad aan de bisschoppelij ke ballingen
het vermanend verzoek gerieht, dat zij om den wille der
hooge kerkbelangen afstand zouden doen van hun bissehopzetels, en in 't belang van den Roomschen godsdienst het
groote persoonlij ke offer hunner abdicatie brengen. Maar
Coen er al dadelij k van een 14 tal destij ds in Londen vertoevende bisschoppen een weigerend antwoord inkwam,
later van andere, in gelijk geval verkeerende prelaten, eenzelfde verzuchting van verzet werd ontvangen, toen moest
de Paus wel, hoezeer onder droef held, het algemeen belang
der Kerk doers voorgaan, en mocht 't bijzondere der onttroonde bissehoppen niet al to zwaar geteld worden. Om
de geheele schaapskooi to behouden, moesten sommige der
vroegere herders losgelaten en opgeofferd worden : „om
't welzijn van het algemeen, ontziet men 't welzijn niet van
een; dit leeren d'oudste wetten".
En verder, om de maat der Pauselij ke goedentierenheden
voor Frankrij k vol to meten, kreeg tezelfder tij d Cardinaal
Spina, de nuntius ad interim to Parijs, eene volmacht van
den Heiligen Stoel „om die priesters, dickens en subdiakens,
Welke gedurende de revolutie aan hunne wijding ontrouw
geworden waren en een huwelij k hadden aangegaan, van den
kerkban, die hen natuurlij k getroffen had, to ontheffen, en
hun to veroorloven hunne trouwplechtigheden thans kerkelijk over to doen, immers volgens de bepalingen, door het
Concilie van Trente to dezer zake voorgeschreven. Het was
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vreemd toch wel, dat ook van deze dispensatie volstrekt
geen algemeen gebruik werd gem aakt. Intussehen geschiedde
flu de ratificatie van het concordaat van 8 September 1801,
ook door den Eersten Consul, en ontving cardinaal Consalvi
namens dezen een zees vleiend dankschrijven van den exbisschop Talleyrand, Bonaparte's Minister van Buitenlandsche
Zaken, waarbij als geschenk des Consuls eene kostbare
gouden door met brillanten. Het was nu niet alleen peis
en vrêe, maar wederzijdsche waardeering en wisseling van
gunstbewijzen. Aithans moest het dien schjn hebben voor
de wereld. Maar wie wat nader oiiderricht waren en de
zaken dieper inzagen, merkten maar al to spoedig, dat van
beide kanten de oprechtheid ontbrak. Be Eerste Consul,
die van het Paaschfeest gebruik maakte (12 April 1802)
om het Concordaat met Rome of to kondigen en dezelfde
Eerste Consul, die gebood, dat het lijk van Pius VI met
groote plechtigheid vervoerd en aah de Romeinsche commissie van ontvangst overgegeven zou worden, wist wel,
hoezeer hj door deze maatregelen de gunst van millioenen
verwierf. Maar de aanstaande keizer Napoleon, wiens eeren heerschzucht naar de opperheerschappij uitging, was
eu reeds bij het nu afgekondigde con cordaat wel degelijk
op bedacht, aan de 17 concordaats-artikelen nog vele
Organisehe Artikelen 1) vast to hechten, die de Fraiìsche
kerk bijna los van Rome inaakten en aan den (aanstaanden)
Keizer rechten toekenden, waarop do Pans tot heden aanspraak maak.te. Nog eene andere tegenstelling. Kort na
do plechtige overbrenging van hot stoffelijk overschot van
paus Pius VI word do Fransche gezant Cacault, die aan
1) Als ondergrond dezer Orqanische Artikelen het volgende:
Reeds in de middeleenwen hadden de Fransohe bissohoppen eene groote
relfstandigheid tegenover den Pans getoond, en sedert het Concordaat van
1516 waren ze eigenlijk meer van den Koning dan van den Heiligen Tader
afhankelijk. Op het Nationaal Concilie van 1681--.-82 verkondigden zij vier,
door Bossuet geredigeerde, stellingen
10. lie wereldlijke maclit is onafhankelijk van de geestelijke; 2°. lie
Conoilidn-besluiten gaan boven die van den Faus; 3°. Be pauselijke maoht
is beperkt door de rechten der Gallicaansohe Kerk; 4°. in geloolszaken
hebben de pauselijke besluiten de goedkeuring der Coricilidn noodig.
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't hof van Pius VII zeer gezien was, teruggeroepen, en
vervangen door Napoleon's oom, den pas tot cardinaal bevorder. den diplomaat-bisschop Fesch, die als cardinaal de
kerkelij ke kleuren droeg, maar als gezant in dienst der
Fransehe regeering stond. Zoo wolkte Bonaparte den
wierook over den dooden paus, maar druppelde alsem
in den beker des levenden. En niet ten onrechte heeft
men van de verwisseling der genoemde gezanten gezegd :
„het was missehien de eerste maal, dat het Roomsehe Hof
zich er over bedroefde een wereldlijken Minister door een
Cardinaal vervangen to zien." Doch ook de Pauselij ke regeering was in hare dank- en toegenegenheidsbewij zen aan
Napoleon niet oprecht. In een schrijven van 25 Mei 1802
werd aan den Eersten Consul groote lof gegeven wegens
zijn optreden als hersteller van den Roomschen godsdienst
in Frankrijk, maar tevens wordt de hoop niet verzwegen,
dat de aangehechte „organische artikelen", waarvan vele
tegen de instellingen der Kerk gaan, zullen teruggenomen
worden. Pat was niet oprecht. De staats-secretaris des
Pausen, cardinaal Consalvi, kende den Consul Bonaparte
tegoed om niet to weten, dat hij de organische artikelen
zeker nooit zou terugnemen ; het verzoek om ze to doen
vervallen of to wij zigen, was dus slechts een vorm. Nog
meer ; in hetzelfde pauselij k schrij ven wordt ook gewaagd van de „constitutioneele bisschoppen", die toch een
diocees gekregen hadden. Welnu, tegen hunne benoeming
wordt niet geprotesteerd ; er komt eene diplomatieke vriendelij kheid in plaats van een protest: „Zij ne Heiligheid heeft
hen (de constitutioneele bisschoppen) in zijn hart gesloten
met het vaste vertrouwen, dat hij geen reden h.ebben zal
over de zachtmoedigheid leedwezen to hebben, Welke hem,
om den wille der (kerkelijke) eenheid, heeft be wogen ze to
hunnen opzichte to toonen." O zeker, men moet veel op
rekening van den diplomatieken sti jl stellen ; er blij ft echter
altijd nog schijnliefde genoeg over, die weerzin verbergt of
misschien wel niet verbergt. Ook de tweede cardinalencreatie van pans Pius VII, op den 17 Januari 1803, is
volop bewij s, dat de Heilige Stoel bij die gelegenheid het
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wachtwoord van Napoleon zich liet welgevallen. Want op
zijn wensch was het, dat voornamelijk (een viertal van de
zeven) Fransche prelaten tot de hoogste kerkelijke waardigheld werden benoemd, en onder dezen b.v. Jozef Fesch,
Bonaparte's oom (hij was een stiefbroeder van Napoleon's
moeder) en Etienne Cambacérès, een broeder van den toenmaligen consul van dien naam. Een en ander was nog
maar een begin der toegevendheden, die de Heilige Vader
voor en na to toonen had om bij zijn beminden noon
Napoleon Bonaparte, in de gnnst to blijven.
Welhaast zou deze then Heiligen Vader nog wel reader
op de proef stellen. Den 18en Mei 1804 was hij door den
Senaat tot Keizer uitgeroepen en eene volksstemming had
zijne benoeming goedgekeurd. Er ontbrak nu niets aan
Napoleon's waardigheid, oni met die van Karel den Groote
gelijk genoemd to worden dan de zalving en wijding door
den Ileiligen Vader, den Pans van Rome. Zoo geschiedde
het dan, dat Napoleon zich liet onderrichten omtrent de
mogelijke stemming van den Paus, indien het verzoek naar
Rome giiig om Zijne Heiligheid nit to noodigen, naar
Parijs to komen ter keizerwijding van ,,Napoleon I".
Zijne Heiligheid, was het antwoord, had natuurlijk
eenige voorwaarden to stellen: 10. Napoleon zeif moest
den Pans schriftelijk uitnoodigen; 2°. De Paus vraagt een
vriendelijk aanhooren der bezwaren tegen sommige der
Organisehe Artikelen; 3°. de Stedehouder van Christus verlangt eene waardige ontvangst in Frankrijk en geene verandering in de kerkelijke zalvings- en kroningsplechtigheden; 40• de Pans wenscht buiten de noodzakelijkheid to
blijven om de vier bisschoppen to ontvangen, Welke tot
heden in hun verzet tegen den Roomschen Stoel voihardden, en zelfs hnnne vroegere verzoening met de Kerk flu
weer loochenden. Tevens wil Zijne Heiligheid zeker zijn,
dat de echtgenoote van Minister Talleyrand aan hem nie
wordt voorgesteld. Talleyrand, de vroegere bisschop van
Autun, was indertijd geëxcommnniceerd; hij had zich echter
met de Kerk verzoend en van den Pans de toestemming
verworven bnrgerkleeren to dragen en de burgerlijke zaak
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to dienen, maar daarna deze toestemming zoo ruim genomen, dat hij zelfs een huwelijk sloot en dat nog wel
met eene gescheiden vrouw, zoodat aan wettiging van Naar
echt met den minister zelfs niet gedacht kon worden. O
peen, zulk eene dame kon Zij ne Heiligheid niet ontvangen ; zij moest onzichtbaar blij ven, dat was onverbiddelij ke eisch.
Welnu, aan al deze voorwaarden zou voldaan worden ;
Pius VII zou tevreden zij n. Zelfs deed de Keizer al 't
mogelijke om den Paus de hoogste eer to geven : „Ik bid
u to komen", schreef hij, „en de hoogste wijding van den
godsdienst door eene plechtig e zalving en kroning aan den
eersten Keizer der Franschen to geven," terwijl hij, bij de
uitdeeling der ridderorden van het Legioen van Eer, den
legaat van Rome, Cardinaal Caprara, op bijzondere wijze
onderseheidde door de ster van zijne eigen borst to nemen
en die aan den gezant over to reiken. Zij n minister Talleyrand hielp ook trouw mede om 's Keizers beteekenis
voor de herleving der Kerk in 't licht to stellen : „De
tempels zijn geopend", schreef hij den 25sten Juni 1804,
„de altaren weer opgericbt, de godsdienst hersteld, de
, geestelijkheid georganiseerd, de domkapittels gedoteerd, de
seminarian gesticht, 20 millioen voor de lagere geestelij kheid uitg etrokken, het bezit zij ner Staten aan den Heiligen
Stoel verzekerd, Pesaro, het fort St. Leo en het hertogdom Urbino aan Zijne Heiligheid teruggegeven, het Italiaansche concordant gesloten en goedgekeurd, de onderhandelingen voor het Dui tsehe concordant krachtdadig
gesteu.nd, de buitenlandsche missien weder ingevoerd, de
Katholieken in het Oosten aan de vervolging onttrokken
en met succes bij de Porte begunstigd ... ziedaar de weldaden des Keizers ten opzichte der Roomsche Kerk. Welke
Monarch is or, die in den korten tijd van 3 jaren zoo
groote en zoo talrijke diensten aan den Pans heeft kunnen
bewij zen ?" Welnu, keizer Napoleon wilde nog verder gaan,
en ook in zij n intieme leven eon gehoorzame zoon der
Kerk zich toonen. Hij zou ingaan op het verzoek der
Xeizerin Josephine, die alsnog, en immers voor de kronings-
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plechtigheden, Naar huwelij k met Napoleon, dat indertij d
alleen burgerlij k gesloten werd, ook kerkeli jk wenschte to
vieren ; sacramenteel, zooals de Roomsche kerk dat voor
de wettigheid en onverbreekbaarheid van den echt verlangt. Juist die onverbreekbaarheid wenschte Josephine
zelve ook, want daardoor zou er een einde komen aan de
nu en dan geuite bedreigingen des Keizers, die eene
scheiding begeerde. Intusschen verheugde haar wensch den
Paus in hooge mate, zooals blijkt uit de ontvangst van
Cardinaal Fesch, die in den morgen van 2 December aan
Zijne Heiligheid kwam zeggen, dat hij omstreeks middernacht het heilig Sacrament des Huwelij ks aan Napoleon
en Josephine had toegediend. Pans Pius riep hem al to
gemoet : „Mon fils, le manage est-il celebr®2" „Oui, TresSaint Pere ", antwoordde de Cardinaal, waarop de Pans
zeide : „Eh bien, alors noes ne nous opposons plus au couronnement de l'auguste imperatriee".
Uit 's Pausen woorden „noun ne nous opposons _plus" mag
men afl eider, dat er toch ook bezwaar was gemaakt tegen
de kroning van Josephine, omdat ze de niet kerkelijkwettige echtgenoote van Napoleon was; en nit het feit,
dat het kerkelijk huwelijk des Keizers eerst to middernacht
voor den kroningsdag plants vond, blijkt, dat Napoleon
niet gemakkelij k tot de trouwplechtigheid k on besluiten 1).
Doch nu waren alle bezwaren opgeheven, en heel de wereld
moest wel onder den indruk komen, dat de verstandhouding tusschen Pans en Keizer op den weg naar de volmaaktheid was. Zoodra Pius VII, die in den ochtend van
2 November nit Rome vertrokken was, op den 25sten dier
maand to Fontainebleau aankwam, was Napoleon hem
tegenloet gekomen om den Heiligen Vader to omarmen, en
hem bij zich in den keizerlij ken wagen naar het slot to
voeren. Na drie dagen vertoef aldaar reden de beide vrienden dan ook sans en in een rij twig naar Pari j s, en vond
Zijne Heiligheid in het Pavilion de Flore der Tuilerieen
zijne vertrekken met deze]fde meubelen, als die hij in
1) In later dagen deed de Keizer vergeefsche moeite de huwelijksacte
in harden to krijgen.
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Quirinaal en Vaticaan placht to gebruiken, ingericht tot
zij ne ontvangst. En aan vriendelij ke plichtplegingen en
schitterende voorstellingen, kerkelij ke en wereldlij ke, liet
de Keizer het niet ontbreken. Vooral de plechtigheid van
30 November, then de Senaat, het Wetgevend Lichaam,
het Tribunaat en de Staatsraad aan den Paus werden voorgesteld, was schitterend, en de redevoering van den Voorzitter der Kamer, den welsprekenden redenaar Fontane, zoo
verheerlijkend voor Keizer en Paus beiden, dat de Heilige
Vader geen hooger lof begeeren en Napoleon geen verhevener plaats in deze wereld kon worden toegekend. „Nooit
had in Frankrijk de politiek een zoo groot genie als deze
Keizer, nooit de Pauselijke troon een zoo eerwaardig hoogepriester bezeten", zei de feestredenaar. Slechts een volzin
was er in de hoogtij dstoespraak van Fontane, die de scheiding aanwees der beide machten, met tusschen de regels
de 'gedachte, dat de Paus binnen het gebied van den
Keizer wel nooit blijvende staatkundige macht hebben zou.
Van „den even wijzen als vromen hoogepriester", sprak de
redenaar, „die tegelijk alles begrijpt, wat men aan den stroom
der menschelij ke aangelegenheden moet overlaten, en alles
weet, wat de belangen van den godsdienst bevorderen kan."
Is het niet, of men bij deze aanwij zing van den stroom der
menschelijke aangelegenheden, die alles meesleept, eene
zachte golving verneemt van de wenschelijkheid der meening
om 't wereldlij ke gezag des Pausen, zij ne macht als wereldlij k koning, op to heffen en den Kerkelij ken Staat bij het
komende koninkrij k Italie to voegen Maar misschien is
deze gedachte bij Pius VII Loch niet opgekomen. Voorshands was er ook genoeg to doers om bij de aanstaande
kroningsplechtigheid de hooge oppermacht der Kerk boven
de ke'izerlijke to doen uitkomen. Want niet wie gekroond
wordt is, geestelij k, de eerste, maar wie kroont en wij dt
heeft de hoogste machtsbeteekenis; de hemelsche gaat
boven de aardsche macht.
Voor Napoleon was, meenen velen, de gansche kroningsplechtigheid niets dan tooneelvertooning en schittering van
pracht, die oogen verblindt. Hij was gekleed in een omhulsel
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van witte zijde, met good geborduurd; daarover had hij
een purperrooden fluweelen mantel met langen sleep, en
gouden bijen rijk versierd. Een dubbele laurierkrans van
fijn goud, zooals de Romeinsche Imperators op hunne
triomftochten dien droegen, omwond zijn hoofd, en uit
Aken werden de insigniën aangebracht, die bij de kroning
van Karel den Groote gebruikt waren. Want Karel de
Groove was Napoleon's voorbeeld, en dien zou hij volgen
om tot de wereldheerschappij to geraken! Nochtans was de
zeer vrome, maar zeker niet geniale pans Pius, als het Hoofd
der Roomsche Christenheid, 's Keizers meerdere; de tiara
is immers eene driedubbele kroon P Pans Pius wijdde Napoleon's zwaard en schepter; hij zalfde 's Keizers voorhoofd,
zijne armen en handen. Ook ontving de Keizer met zjjne
Keizerin nit de handen van den lElleiligen Vader, die zeif
de heilige Mis celebreerde, de Heilige Hostie! En was dit
alles niet het geheimzinnigste en het hoogste, wat de mensch
aan den mensch kan geven? Eeuwig gaat voor oogenblik!
Neen, het was niet enkel pronkzucht van den Keizer om
door den Paus gewijd to worden. Het was ook niet alleen
het inzicht in den gemoedstoestand van zijn yolk en van
allen, die den Heiligen Vader als het Hoofd der Kerk eeren
en dienvolgens aan Napoleon de glorie, Welke den Paus
werd bewezeri, dubbel vergelden zouden, dat de Keizer aan
den Hoogepriester nit Rome de heilige wijdingen kwam
vragen. Napoleon was eene demonische natuur; iets buitenmenschelijks, maar ook jets bovenmenschelijks kenmerkten
hem. Hij kon alles en hij vermocht alles, en zelfs wie hij
in den dood leidde op het slagveld, hadden hem lief als
hun afgod. En toch was diezelfde oppermachtige beheerscher
van der menschen wil en hart, in zijn acrd en wezen,
bijgeloovig; gehecht aan symbolische handelingen, voorspellingen en voorteekens. De zalving van zijn voorhoofd
door de hoogepriesterlijke handen kôn Loch ook een merkteeken zijn zijner hoogere bestemming, en de wijding van
zijn zwaard en zijn schepter mocht wel het uitwendig teeken
eener inwendige genade wezen.
En nu de kroning! Maar neen, de kroning zou niet
O. E. XIII 6
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door den Pans geschieden. Hij, hijzelf, Napoleon I, was uit
kracht van zichzelven de Imperator ge worden. En then de
plechtige handeling der ztiving geeindigd was, en de Pans
hem ook de kroon opzetten wilde, was hij den Hoogepriester
voor en kroonde zichzelven, en terstond daarop de Keizerin.
Tiet zelfgenoegzame, de trots in hem overwon. De kerkelijke
machten mochten zalven en zegenen, maar boven alle symbolische handelingen, bij waslicht en wierook, ging hem
het gevoel zijner eigene persoonlijkheid; hij de eenige
gebieder der menschen in de toekomst, hij alleen. De
gouden bijen op zijn kroningskleed waren ook een symbool,
het symbool zijner vlijt en volharding in verscheidenheid
van middelen om tot zijne bestemming to komel.
Vier maanden nog is Pius VII to Parij s blij ven vertoeven. Zijne Heiligheid deed al het mogelijke om den
almachtigen zoon der Kerk gunstig to stemmen; hij diende
to St. Cloud persoonlijk den Heiligen Doop toe aan prins
Napoleon Lodewijk, 's Keizers neef, den zoon van Lodewijk
Bonaparte en Hortense de Beauharn ais ; en hij hield tweemaal consistorium om cardinalen en bisschoppen to ben oemen,
die naar het hart des Keizers waren. Pans Pius had gehoopt,
dat Napoleon op zijne beurt nu ook tegemoetkoming zou
toonen en alsnog de „organische artikelen" terug nemen
of wij zigen zou ; en vooral had de Heilige Vader gerekend
op herstel in al zijne vroegere Kerkelij ke Staten, nu de
Keizer, die zich to Milaan als Koning van Italie ging laten
huldigen, ook de politieke indeeling van het nieuwe
koninkrijk had to regelen. Maar Pius VII werd teleurgesteld in zijne verwachtingen; Napoleon overlaadde hem met
beleefd heden en afsc heidsgeschenken, zond hem een bij na
kinderlij k-vleienden brief vol beloften en vriendschapsbetuigingen, maar ook vol uitvluchten en gemeenplaatsen.
Bij n a ironisch klonk zij n zeggen, dat hij ten allen tij de bet
gron dgebied van den Heiligen Vader wil de beschermen,
maar dat hij de landen, die aan den Kerkelij ken Staat
ontnomen waren, voordat hij, Napoleon, door God tot de
oppermacht werd geroepen, moest aanzien als gelegen
binnen de gebiedsgrenzen, door God zelven aan die mach+
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ingeruimd. Hij achtte zich door zijn keizereed aan het behoud dier ex-pauselijke landen, voor zijn eigen rijk, verplicht.
O neen, de Plaatsbekleeder van Christus op aarde had
voor zijne wereldlijke macht van Napoleon geen gaeds to
verwachten, en voor zijne geestelijke heerschappij e.venmin.
„De innige betrekking tusschen de nieuwe macht en het
pausdom, die bij de keizerkroning aan den dag trad, kwam
Loch ook tegelij k met het oogenblik der verdeeldheid",
heeft IRanke zoo juist gezegd. Het bleek spoedig genoeg,
dat de Paus een sta-in-den-weg voor den Keizer zou wezen.
Al dadelijk bij zijne thuiskomst in Rome kwam het eerste
conflict. In een schrijven van 24 Mei 1805 aan Pius vII
gewaagde Napoleon van „zijn nit Amerika aarngekomen
broeder Jerome, een jorigeliiig van 19 jaren, die daar met
zekere Protestantsche juffer", miss Patterson, gehuwd was:
„een Spaansche priester bad, plichtvergeten, de trouwplechtigheid voltrokken" ; maar „zoo'n huwelij k is naar
onze wetten niet geldig", en alzoo was „aan de vrouw in
quaestie het landen belet"; die „moest maar naar Amerika
terugkeeren". Pat de beide echtelieden reeds een zoon
hadden, vermeldt het schrij ven des Keizers niet, maar wel
bevat het een verzoek aan den Pans om Jerome's huwelijk
onwettig to verklaren. En toen de Heilige Vader op dat
verzoek niet kon ingaan, werd Napoleon wrevelig en liet
de scheiding toch doorgaan. Meer reden om wrevelig to
worden had hij, toen hij zijn „decreet betreffende de reorganisatie der seculiere en reguliere geestelij kheid in Italie"
uitvaardigde en met eene vorstelijke milddadigheid de belangen der kerkelijke instellingen en geestelijke heeren
behartigde maar desondanks eene ontevredenheidsbetuiging
nit Rome ontving, omdat hij verzuimde met het Opperhoofd
der Kerk raad to plegen, en de, met den Pans gemaakte,
verdragen over het hoofd had gezien. Napoleon hield zich
nog in, Coen hij 's Pausen beklag had gelezen, en bekende
zelfs schuld. Maar hij kon toch de opmerking niet terughouden, dat hij met spoed had moeten handelen, en niet
wachten Icon op „samensprekingen met den Heiligen Stoel,
wiens groote font altijd is geweest, dat men er de zaken
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to langzaam afdoet". Hoe weinig Napoleon intusschen in
de toekomst dacht rekening to houden met Rome's wensch
om, bij belangen, waar ook de pauseli j ke regeering in betrokken was, gehoord to worden voor de Keizer tot daden
overging, blijkt wel nit het feit der bezetting van Ancona door
de Franschen. Een nieuwe oorlog was ontbrand tusschen
Napoleon ter eene en de Oostenrijksch-Russische bondgenooten ter andere zij de, en op den marsch naar Napels
waren zijne troepen onder Saint-Cyr in de bovengenoemde
vesting binnengetrokken. Er volgde een protest van Pius
VII, maar er kwam geen dadelijk antwoord namens den
Keizer. Toen volgde de wereldberoemde driekeizerslag
(2 Dec. 1805) en de vrede van Presburg : Napoleon was
overwinnaar gebleven. Zijn antwoord aan den Pans, gedateerd 7 Januari 1806, werd nu wel ingezonden, maar vas
niet weer in den toon der vriendelij ke welwillendheid ;
eerder in dien van verwijt, dat Rome alles tegenwerkte,
wat de Keizer wenschte. Eigenlij k spreekt Napoleon zoo,.
alsof de souvereiniteit des Pausen niet meer bestaat : „Ik
heb mij als den beschermer van den Heiligen Stoel be-schouwd, en op den daaraan ontleenden rechtsgrond is
Ancona bezet geworden". En in den spottenden Loon vallende,.
vervolgt de Keizer: „Indien TTwe Heiligheid mij ne gezanten
wil terugzenden, dan staat het u vrij, de Engelsche heeren
en de Kaliefen van Constantiopol voor hen in de plaats
to nemen". Eene maand later, in antwoord op 's Pausen
verdediging, krij gt Pius VII nog heel wat duidelij leers to
hooren omtent Napoleon's inzichten : „TTwe Heiligheid zijt
Souverein van Rome, ik echter ben Rome's Keizer. Al mij ne
vij anden moeten Uwe vij anden zij n". Wie niet met mij is,
is tegen mij, heette het, en in de lijn dezer woorden ligt
het, dat alien, die Napoleon als hun leenheer vertrouwen,
het Continentale Stelsel tegen Engeland hebben to aanvaarden : geen Engelsche schepen dus in de Pauselij ke
havens. En nogmaals krijgt Rome het verwijt to hooren
over het langzaam afdoen van alle zaken : ,4lles zou in
overeenstemming met Uwe Heiligheid en op doelmatige
wijze zijn geschied" maar „de Heilige 8toel is to langzaam.
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1k kan niet eeii heel jaar laten wachten op hetgeen in 14
dagen moest gesehied zijn". Toch onderteekent de Keizer
zich nog als den ,,vromen, onderdanigen zoon" des Pausen,
dien hij toewenscht ,,nog lange jaren de leiding to hebben
van Onze Moeder, de Heilige Kerk".
Natuurlijk zond de Pans opnieuw eene verantwoording
van zijn gedrag bij Napoleon ft, doch daarop kwam taal
noch teeken weer. Hoe hoog de toenemende oneenigheid
tusschen 's pausen en des keizers macht weidra begon to
stijgen, blijkt duidelijkst, als we vernemen, dat er tusschen
Napoleon's gezant, Cardinaal Fesch, en Pius VII zelfs
hooge woorden vielen: de Pans dreigde met excommunicatie en de Cardinaal met een Concilie, en van beide
kanten was de drift in die mate meester van de discussie,
dat de nieuwe gezant Aiquier - Cardinaal Fesch was
dezer dagen teruggeroepen - het to pijnlijk vond om den
twist Langer bij to wonen en liever maar henen Bing.
Alvast ging Napoleon voorwaarts op zijn overwinningsweg en plaatste hij zijn broeder Josef op den troon to
Napels, terwiji hij zijne gunstelingen Talleyrand en Bernadotte tot vorsten van de Napelsche provinciën Benevento
en Pontocorvo, waarvan de Pans de opperleenheer was,
benoemde. Behalve deze afbrokkeling van de maclit van
den Kerkelijken Staat, decreteerde hij nog de bezetting
van Ancona, Pesaro, Sinigaglia, Faro en Civitavecchia. Er
volgden natuurlijk protesten van Pius VII, en Coen weer
een eisch van Napoleon, die, zooals men weet, om de
vorsten naar zijne hand to zetten, gewoon was hen eerst
to dwingen zich van hunne beste raadslieden to ontdoen:
vandaar de eisch tot ontslag van Consalvi, 's Pausen
staatssecretaris. Dat de Keizer in den Pans eene maclit
tegen zijne machi begun to zien, kan men afteiden uit hetgeen hij tot Fontane zeide: ,,Ik ben niet to reciter tijd
geboren. Zie eens Alexander. Hij kon zich den zoon van
Jupiter noemen. 1k echter vind in mijne eeuw een priester,
die machtiger is dan ik; want hij heerscht over de geesten,
en ik sleclits over de stof." Ten dage zijner kroning zei
Napoleon tot zijn minister Decrès het nog iets duidelijker:
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„Ik ben to laat op de wereld gekomen, er is her op garde
niets groots weer to bereiken". Decres protesteerde tegen
deze woorden, maar Napoleon vervolgde : „Ik geef toe,,
mijne loopbaan is schitterend, en ik heb een schoonen
weg gemaakt. Maar weak een verschil met de oude tij den.
Denk eens aan Alexander den Groote. Nadat hij Azie veroverd heeft, verklaart hij zich den zoon to zijn van Jupiter,,
en het heele Oosten zijne moeder Olympia, Aristoteles
en eenige Atheensche pedanten uitgezonderd, geloofden
dat hij het was. Welnu, indien ik mij heden tot den zoon
des eeu wigen Vade•s verklaren mocht, dan zou er geen
vischvrouw zijn, die me niet uitfloot. 0 neen, de volkeren
zijn to verlicht; er valt niets groots meer to doen".
Wat niet wegnam, dat hij de hoogste macht op aarde was,
en aan Pius VII „in 't belang der veiligheid van Italie",
als ultimatum stelde : „sluiting der havens voor Engeland
en bezetting der Romeinsche vestingen met Fransche
troepen, zoodra eene legermacht op eenig punt van Italie
dreigde to landen." Bedoeld ultimatum, werd door Rome
wel geweigerd, maar de Keizer zinspeelde op de inbezitneming van Rome. Tot uitvoering van die bedreiging
kwam het echter eerst na den oorlog, dien Napoleon tegen
Pruisen en Rusland had to voeren, en waarbij Pruisen de
helft zijner Staten verloor, terwijl Tsaar Alexander, na
den slag bij Friedland, zich haastte een vriendschapsverbond tegen Engeland net den overwinnaar to sluiten. Was
het to verwachten, dat de oppermachtige Keizer nu nog
langer omslag maken zou met den hem dwarsboomenden
Pans? In geenen deele. In zijn brief aan zijnn stiefzoon
Eugene (Dresden, 22 Juli 1807, veertien dagen na den
vrede van Tilsit) heette het: „Wil Pius VII mij bij de
Christenheid aanklagen ? Wil hij het interdict over mij n
Croon uitspreken ? Wil hij mij in den kerkban does?
De tegenwoordige Pans is to machtig. De priesters zijn
niet gemaakt om to regeeren. Waarom wil hij den Keizer
niet geven, wat des Keizers is? Als hij niet ophoudt
mijne staten to verontrusten, dan is misschien de tijd niet
weer verre, dat ik den Pans nog slechts als bisschop van
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Rome en den gelijke der andere bisschoppen kan erkennen.
1k zal er dan niet tegen opzien, de kerken van Gallië, van
Duitschland, van Italië en Polen, in een Concilie to vereenigen, en mij zonder een Pans weten to behelpen. Indien
Pius VII de eenige vorst op bet continent wil zijn, die het
met de Enge]schen houdt, dan wordt het tijd de schenking
van Karel den Groote terug to nemen, liever dan ze als
een wapen tegen diens opvolger to laten gebruiken". Nog
een half jaar ongeveer na deze uiting bleef het onderhandelen van Napoleon met Pins VII aanhouden, maar met
voorstellen van de zijde des Keizers, waarvan hij zeker was,
dat de Pans ze moest afwijzen. Zoo eischte Napoleon, dat er
altijd 24 Franschen in het college van cardinalen zitting
zouden hebben, en.... ,,dat cardinaal Caprara, 's Pau sen
legaat to Parijs, volmacht erlangen zou om beslissing to
nemen bij alle aanhangige geschilpunten". Tevens moesten
de ,,voor 's Keizers rijk onontbeerlijke" legatiën Urbino,
Macerata en Ancona voorgoed worden afgestaan. Pius VII
was buiten zichzelve van ontsteltenis over zooveel aanmatiging; hij weigerde op Napoleon's eischen in to gaan, en
herriep nu zelfs, wat hij eerst reeds had aanvaard, zijne
toetreding tot de foederati tegen Engeland. Dat terugtreden was intusschen juist, wat Napoleon begeerde om
verantwoord to ziju, nu hij als Charlemagne de Tweede
wilde terugnemen, wat Charlemagne de Eerste had ge
schonken, en alzoo liet hij door generaal Miolles Rome
gewapenderhand bezetten, 2 Februari 1808. De Kerkelijke
S±aat werd eene Fransche pro vincie. Al de niet-Romeinsche
cardinalen moesten flu Rome verlaten, de Pauselijke batail
lons werden bij de Fransche ingelijfd, de nobelgarde van
den Ileiligen Vader ontbonden, en het bestuur der stad
aaii Miolles opgedragen. Een zwak protest des Pausen
had geen ander gevolg dan dat cardinaal Pacca, de toenmalige Staats-secretaris van Zijne Heiligheid, bevel kreeg
binnen 24 uren Rome to verlaten en zich naar zijne geboortestad Benevento to begeven. Cardiiiaal Pacca beriep
zich toen op den Paus, zeggende: van dezen alleen bevelen
to ontvangen. Na een paar minuten verscheen Zijne Hei-
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ligheid zelf, en cardinaal Pacca verhaalt : „Ik haastte mij
om den Heiligen Vader to gemoet to gaan, en zag bij deze
gelegenheid jets, waarvan ik weleens gehoord, maar dat ik
Loch nog nooit gezien had, namelijk dat den mensch op
het oogenblik zijner grootste gramschap de Karen to berge
rijzen en hij zijn gezichtsvermogen verliest. In dezen toestand zag ik nu den anders zoo zachtzinnigen Paus. Hij
herkende mij niet, ofschoon ik de purperen cardinaalstoga
droeg, en riep met luider stem: „Wie zijt gij P Wie zijt
gij ?" Toen Zijne Heiligheid weer tot zich zelf gekomen
was, verbood hij aan Pacca Rome to verlaten, en wees
hem drie vertrekken naast zij ne eigene apartementen tot
mooning aan. Tien maanden heeft cardinaal Pacca in het
paleis des Pausen veilige verblij fplaats gehad, maar dan
nemen de gebeurtenissen tot verderf van den Heiligen Stoel
Naar verderen loop. Nogmaals was Napoleon ten oorlog
geroepen, eerst naar Spanj e en toen naar Oostenri j k, dat
het nogeens had gewaagd, zich met hem to meten. Maar
het geluk bleef opnieuw aan den leant van den Imperator,
die in de Meimaand 1809 zelfs Weenen binnentrok, en nu,
van Oostenrij k's hoofdstad nit, (want het kon niet wachten,
wat hij wilde) aan de wereld yerkondigde : „de Staten van
den Paus zijn met Frankrijk vereenigd ; de stad Rome is
tot keizerlijke en vrije stad verklaard." Op Zondag 10 Juni
verkondigden trompetgeschal en kanonschoten in de Eeuwige
Stad luidruchtige instemming met het decreet des Keizers.
Dat decreet kwam nochtans voor Rome niet overwachts ;
de afschriften van 's Pausen protest er tegen lagen in het
Quirinaal reeds gereed, en het laatste woord van den
Heiligen Vader, de excommunicatiebul tegen den oproerigen
zoon, was, schriftelij k, al gesproken : alleen de onderteekening door Pius VII ontbrak nog, en die volgde thans :
Napoleon was in den toen nog bestaanden „kleinen " kerkban. Hij mocht geen kerkelijk ambt bekleeden. Hij stond
geestelijk buiten de gemeenschap der geloovigen. Hij had
geen deel aan de Sacramenten. Hiermede was dan nu de
oude strij d tusschen Paus en Keizer nogmaals aan de orde
gekomen. En de Imperator was spoedig met zijne beslissing

NAPOLEON I EN PAUS

pius

VII.

409

gereed. Vernemende, dat de banbul tegen hem aan de
muren dei• drie voornaamste kerken in Rome aaiigeplakt
was, herinnerde hij zich, wat eenmaal Philips de Schoone
en Karel V hadden gedaan, en hij zond aan Murat, den
konirig van Napels, het bevel om den Paus gevangen to
nemen. Alzoo geschiedde, en den ben Juli, precies op den
dag van Napoleon's overwinning bij Wagram, werd Pius VII
met zijn staatssecretaris Pacca in zijn paleis gevangen genornen en eerst naar het Carthuizer klooster Certosa bij
Florence gebracht, then naar Savona in de Riviera gevoerd.
Het was thans zoover gekornen, dat de Paus eeiis in zijn
persoon moest ondervinden, dat hij den Keizer ontstemd
had, meende Napoleon. En daarom werd de Heilige Vader
afgezonderd gehouden, en al de cardinalen, die in 's Keizers
staters woonden, naar Parijs ontboden, ten einde bj de
hand to zijn, indien Napoleon hen rnocht noodig hebben.
Om lieu overeenkomstig hunne waardigheid to honoreeren,
werd een j aarwedde van 30000 francs voor ieder van hen
uitgetrokken. Weldra konden n de in Parijs aangekomen
cardinalen ten hove worden voorgesteld, ook Consalvi, de
vroegere staatssecretaris van Pius VII, maar dien de Paus
indertijd had moeten ontslaan, omdat Napoleon hem ter
zijde gesteld wilde zien. Nu echter werd hij ter receptie
bij den Keizer hoogelijk onderscheiden. ,,Ik heb ongelijk
gehad u to doen ontslaan", zei de Imperator; ,,indien gij
in uwe betrekking waart gebleven, zouden de zaken niet
zoover zijn gekomen". Maar Consalvi, die ook de 30000
francs honorarium van Napoleon niet aangenomen had,
verloochende den Paus niet, en antwoordde: ,,Sire, indien
ik op mijn post gebleven ware, zou ik mijn plicht gedaan
hebben." Het was een woord op zijn pas, maar dat, Coen
de cardinaal weldra nog tweemaal gelegenheid kreeg hetzelfde beding to herhalen, wel duidelijk genoeg toonde,
hoe zeer Consalvi het gelijk aan de zijde des Pausen
achtte. Pat het echter den Keizer ook bij zulke gelegenheden niet aan slagvaardigheid ontbrak, weet men wel.
Hij keek Consalvi eens goed in de oogen, en zeide:
je le répèie, votre devoir ne vous aurait pas permis de sacrifier
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le spirituel au temporel." Maar verdere gevolgen had de zaak
voor den cardinaal niet. Het was immers in dezen tij d,
dat Napoleon weer voor eene nieuwe quaestie stond, waarin
de kerkwet betrokken was? Hij Wilde nl. zijn huwelijk
met Josephine verbreken, omdat zijn echt met Naar kinderloos was, en hij door een nieuwen echt, nu met eene jonge
Oostenrijksche prinses, niet alleen het aanzien van zijn
Huis zou verhoogen, maar ook de kans op kinderzegeu,
op een zoon wellicht, kon erlangen. Doch thans was daar
de onverbreekbaarheid der pas gelegde huwelij ksbanden
met Josephine, en die kon geen macht ter wereld loochenen, want de Keizerin had de of cieele acte van haar echt
met den Keizer wel zorgvuldig bewaard. Toch moest de
scheiding uitg esproken worden. De Paus was daar wel
niet voor to vinden, dock de Kerkraa.d van Parijs constitueerde zich als geestelij ke rechtbank en Napoleon's advocaat had twee gronden voor een om de onwettigheid van
's Keizers huwelijk to vragen : 1°, de Keizer was niet met
zijn vrij en wil getrouwd, (maar had zich in den nacht voor
de kroningsplechtigheid door Josephine tot het huwelijk
laten overhalen), en 2°. niet de parochiepriester der echtelieden had, zooals naar 't voorschrift van het Trentsche
concilie behoorde to geschieden, het huwelijk ingezegend,
maar cardinaal Fesch had den trouwring gewij d. Welnu,
na deze redenen wel o verwog en to hebben, werd Zij ne
Majesteit de Keizer door den Parijschen kerkraad wegens
wetsontduiking tot 6 francs boete ten bate der armen veroordeeld en zijn huwelijk met Josephine onwettig verklaard. De gewetens aan het Oostenrij ksche hof waren
door deze verklaring gerust gesteld en Maria Louisa werd
de kerkelij k-wettig e echtgenoote des Keizers, en haastte
zich ter inhuldiging naar Parijs. Vier plechtigheden wachtten er haar : hare voorstelling door Napoleon aan de groote
regeeringslichamen, het burgerlij ke en het kerkelij ke huwelij k, en de inhuldig ing van het keizerlij k echtpaar in de
Tuilerieen. Natuurlijk werden ook de to Parijs vertoevende
cardinalen bij al deze feestelij kheden uitgenoodigd en zeker
verwacht. Eenigen hunner hidden beloofd to komen, maar
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Consalvi en 12 andere cardinalen maakten bezwaar bij de
tweede en de derde plechtigheid tegenwoordig to zijn, omdat pans Pius VII de ongeldigheid van 's Keizers eersten
echt niet had toegegeven. Deze Eminentiën verschenen
dus alleen bij de voorstelling en huldiging van Maria
Louisa, niet bij 't huwelijk. Men begrijpt, dat de overheid
to Parijs ontstemd en ontsteld was wegens de overmoedigheid der niet ter trouwplechtigheden verschenen cardinalen.
Hunne straf bleef niet uit; zij kregen bevel hun cardina
lenkleed of to leggen - zij werden nu ,,de zwarten" genoemd in tegenstelling met ,,de rooden", de Napoleonisten
- en hadden zich gereed to houden binnen 24 uren Parijs
to verlaten om zich metterwoon to vestigen in de hun
daarvoor aangewezen steden van het keizerrijk.
Met ,,de roode cardinalen", die hun purperen kleed
bleven drag en, en de andere Napoleonisten onder de hoogere
en lagere geestelijkheid, kon nu beproefd worden de Kerk
naar 's keizers welbehagen, buiten den Paus om, to regeeren.
De gevangen Pius had geweigerd 's Keizers echtscheiding
goed to keuren, en nu weer weigerde hij de kerkelijke
investituur aan de pas door Napoleon benoemde bisschoppen.
Als daad van weerwraak volgden thans, oudejaar 1810,
allerlei maatregelen om den Paus to deemoedigen. Hij moest
volkornen van de wereld afgezonderd leven, en Cardinaal
Pacca, 's Pausen secretaris, mocht to Savona niet blijven;
alle briefwisseling werd hem verboden, ja zelfs het schrijfgereedschap nit de vertrekken van den Kerkvoogd moest
weggenomen. Onder zulke omstaii digheden liepen natuurlij k
de kerkelijke instelliugen in de war, en werd het onverbiddelijke noodzakelijkheid voor Napoleon, nogmaals eene
schrede verder to doen. HiJ dacht er eerst over, Pans Pius
VII van zijne waardigheid vervallen to verkiaren; maar
zoover behoefde het toch niet to komen. Een groote kerkraad, de Conseil ecelésiastique kon Loch wel, zonder den Paus,
besluiten nemen, die de kerken van Frankrijk en Italië
betroffen? Doch ziet, reeds in de eerste zitting van dezen
kerkraad, 16 Maart 1811, door Napoleon voorgezeten, door
de ministers Cambacérès en Talleyrand bijgewoond, kreeg
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de Imperator een onverwacht woord to hooren. Zijne Majesteit
had den 80 jarigen abbe Emery toegesproken en hem omtrent
de macht van den Pans naar zijne meening gevraagd. „Sire",
antwoordde de oude geestelij ke, „ik kan hieromtrent geen
andere meening hebben, dan die in den catechismus staat,
welke op uw bevel in alle kerken gebruikt wordt. Op de
vraag : „wat is de Pans?" staat daar: „hij is het opperhoofd
der KK erk, de Plaatsbekleeder van Jezus Christus, aan Wien
alle Christenen gehoorzaamheid verschuldigd zijn" . , . ,,Uwe
Majesteit stelt den grooten Bossuet zeer hoog, en het behaagt u, hem dikwijls aan to halen. Maar deze Bossuet
beweert met nadruk, dat de onafhankelijkheid en volledige
vrij heid van het Hoofd der Kerk noodzakelij k zi jn ter vrij e
uitoefening zij ner geestelij ke oppermaeht, immers bij een e
orde van zaken, zooals die door de veelvuldigheid der Rij ken
en Staten ontstaan is " ... .
Alle aanwezigen waren natuurlij k verbaasd over de
vrij moedigheid van den abbe en vreesden Napoleon 's toorn,
maar de Keizer bleef kalm en had een antwoord gereed :
„Dat mag waar zijn voor den tijd van Bossuet, voor de
17de eeuw, toen er zooveel wereldlijke vorsten waxen en zij
elkander de superioriteit over den Pans niet gunden. Nu
echter, terwijl Europa slechts een gebieder erkent, vervalt
Bossuet's uitlegging ". Opmerking verdient nog, wat de
Keizer zeide, toen de andere vergaderden den ouden abbe
bij hem wilden verontscbuldigen, en zijne ontoerekenbaarheid uit onverstand in dezen bepleitten. Want dat was niet
noodig. „Gij dwaalt, mij n e heeren ", sprak Napoleon; „ik
ben volstrekt niet boos top abbe Emery, want hij heeft als
een man gesproken, die zijne zaak ke pt en meester is, en
zoo wensch ik, dat men met mij spreekt ". Ret was eene
edelmoedigheid des Keizers ten opzichte van den tachtigjarigen priester, die Zijne Majesteit tot eer strekte, maar
die Talleyrand, bij 't scheiden der vergadering, toch niet
kon nalaten tot hare eenvou digste gedaante to herleiden :
„Abbe Emery", zei hij, „is de eenige mensch, die het wagers
kan, den Keizer de waarheid to zeggen zonder b em ten
hoogste to mishagen , , .. "
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Inthssehen word toch, door met Napoleon bevrieride
bisschoppen, nog eene pogirlg gewaagd om den gevangene
van Savona tot toegeven to brengen. Maar Pius VII bleef
standvastig in zijne weigeririg. Het antwoord van Napoleon
was toen: do verheffing van den Conseil ecclesiastique in
eon Nationaal Concilie, dat dan ook den 9en Juni 1911
zijne eerste vergadering hield. Wat de Keizer echter niet
voorzien had, was wel dit, dat de eerste daad der vergadering in eene belofte van trouw aan Pius VII bestond,
en zj do toestemmirig van Zijne Heiligheid vraagde om
do bepalingen in zake de Investituar, hot geschilpunt
immers met den Imperator, to mogen goedkeuren. Zd6 word
do zaak, waar 't om ging, 't onderst boven gekeerd: wel
verre van door hot Concilie-besluit eon druk op den Pans
to kunnen oefenen, word nu do handelwjze der vergadering
eon druk op den Keizer zeif. Napoleon, die joist in deze
dagen met zijn naderenden tocht naar Husland zich geheel
aan de krijgstoerustingen geven moest, ontstak in gramschap tegen hot onhandelbare Nationale Concilie, ontbond
do vergadering, hot drie der weerstrevende prelaten gevangen
nemen en anderen met gevangenschap bedreigen, en zoo
bereikte hj toch nog gedeoltelijk zijn Joel. Want hot op
5 Augustus heropende Concilie bepaalde, dat do Paus binnen
zos inaanden na hunne benoeming door den Keizer, de
benoemde bisschoppen met ring en staf had to beleeneri,
daar dit anders door den metropoliet van het bisdom moest
geschieden. Maar weer word tevens bepaald, dat dit
Concilie-besluit aan Zijne Heiligheid ter goedkeuring moest
worden voorgelegd. Zoo geschiedde dan ook, en wel door
eene Commissie, Wier loden door Napoleon zelf werden
benoemd. Hot resultant van alles was, dat Pins VII, nu
ja met het besluit van do vergadering medeging, maar
zijne toestemming bijna geheel weer terugnam door de
bijvoeging, dat do metropoliet altijd in naam zou spreken
van den Paus, en alleen nadat deze hem do noodige
oorkonden zou hebben gezonden. Voor de bisschoppen van
den Kerkelij ken Staat, voegde Pius er nog bij, zou het
decreet des Keizers niet van kracht zijn. Onnoodig to zeg-
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gen, dat Coen de Keizer weer geen vrede nam met dezen
afoop, en de Paus een gevangen man bleef.
Zooal s de zaken thans stonden, scheen het toch wel,
dat Napoleon eindelijk in alles zijn wil zou doorzetten.
Ook het beroep van den Heiligen Vader op de Christenheid, de noodkreet des Pausen van zijne gevangenis uit,
scheen op de geloovigen niet den indruk to waken, dien
men daarmee in vroegere eeu wen zou bereikt hebben. De
wereld was onbegrijpelijk wereldsch geworden. Zelfs het
Hof to Weenen was over de banbul tegen Napoleon henen
gestapt, en liet Maria Louise in 't huwelij k gaan met
den man, tegen wiens scheiding van zij ne eerste echtgenoote, paus Pius VII bezwaar had gemaakt. Daar was
trouwens „geen enkele beschermende stem van katholieke
tronen" voor den Heiligen Vader vernomen, en de Keizer
kon gerust naar Ruslan d trekken om nu ook Tsaar Alexan der to gaan verdeemoedigen. Er was geen vrees, dat men
tenzij dan in Spanje en Tyrol de Roomsche volken
tot verzet zou zien overgaan tegen den „verdrukker der
Heilige Kerk". Ja zelfs de eigen onderdanen van pans
Pius, ofschoon eerst tegen hun. nieuwen Heer vooringenomen, lieten zich weldra de doelmatige administratie, de
hervorming van het rechtswezen, de verheffing van het
ouderwijs, de verbetering van rivieren en wegen, de droogmaking van moerassen, en allerlei andere weldadige
i
nieuwgheden
der Napoleontische regeering, gaarne welgevallen. Wat niet wegnam, dat de Keizer, ondervindende hoe
weinig het Nationaal Concilie toch eigenlij k zonder den
Opperherder scheen to zullen doen, goed achtte, om paus
Pius nit Savona naar Fontainebleau to doen overbrengen.
Daar zouden „de roode cardinalen", nu „de zwarten" verwij derd waren, den Heiligen Vader wel tot reden brengen .
Bovendien liepen er geruchten, dat de Engelschen voor
Savona kwamen om den Pans of to halen. Van Dresden
nit nog, waar Napoleon eene soort van hofdag hield, voor
hij naar Rusland afreisde, zond hij bevel naar Parijs, om
maar dadelijk op het doel of to gaan en den kerkvoogd
over den Mont Cenis to geleiden. Het Coeval heeft gewild,
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dat Zijne Heiligheid in denzelfden nacht over de Alpen
werd gevoerd, toen de Keizer zijn ongelukstocht over den
Njemen naar Moskou begon, 7 Juni 1812.
Wat er gebeurd is, sedert dien overgang over den
INjemen, en tot Napoleon's terugkomst in Parijs, een halfjaar later, mag bekend voororidersteld. Het groote leger
des Keizers van 600000 man was niet meer, maar ,,Zijne
Majesteit genoot eene goede gezondheid." Het prestige
der onverwinlijkheid van Napoleon had een kriak gekregen, en op de vroegere bondgenooten, Pruisen en
'Oostenrijk, viel niet weer to rekenen. De gedachte aan
een Napoleontisch wereldrijk had schade geleden. In
politieken, in sto4EFelijken zin, moest de Keizer haar nog
wel niet opgeven, maar toch achteruitschuiven. Zooveel to
weer mocht hij er prijs op stelleri, dat hare kerkelijke,
hare geestelijke zijde, gehandhaafd bleef: Napoleon het
opperhoofd der Kerk, de Keizer boven den Paus. Om dit
laatste woord to kunnen spreken, moest er echter een
nieuw concordaat komen, en dan zou alles in der minne
voor 't oog der wereld afgehandeld zijn, tei'wijl Pius VII
in zijn nieuwen rang tevreden kon worden gesteld met
een inkomen van twee millioen francs. De Keizer wist cok
al, dat onder de geloovigen de gedachte was opgekomen:
,,sedert Napoleon pans Pins gevangen houdt, heeft God
de hand van hem afgekeerd !" Want niemand minder dan
zijn oom, cardinaal Fesch, had hem dit ronduit gezegd.
In waarheid: met den Pans moest vriendschap gesloten.
En toch het denkbeeld worden vastgehouden, dat voortaan
ijne wereldlijke macht geëindigd wezen zon! De weg om
pans Pius, die door de j aren en 't lijden in de laatste
maanden veel van zijn weerstandskracht verloren had en
aanhoudend bewerkt was met vrees en beloften, om hem
tot den Imperator to brengen, was door de geestelijke
Napoleonisten, ,,de roode cardinalen", reeds in veel geëffend
en nu kwam de Keizer in persoon tot den Heiligen Vader,
in den avond van 19 Jan. 1813. Hij had de Keizerin meegebracht en was de beminnelijkste mensch der wereld --want
dat kon hij wezen, als hij wilde - en omhelsde zelfs den
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ouden Pius. Vijf dagen lang bleef hij in Fontainebleau en
dag op dag had hij samenkomsten met den Heiligen Vader.
Hij bedreigde en beloofde tegelijk ; hij was beminnelijk en
heftig tevens. Hij nam den Opperpriester bij een knoop der
soutane en zeide hem in 't gezicht : TTwe Heiligheid is veel
to onwetend in kerkelij ke aangelegenheden. Indien het
concordaat niet kan doorgaan, zal ik nog strenger zijn, en
bepalen, dat tweederden der cardinalen door de Roomsche
vorsten gekozen moeten worden; ja ik zal eischen, dat
iedere Pans, vobr hij zijne waardigheid aanvaardt, beloven
moet, niets tegen de vier Galliaansche artikelen to zullen
ondernemen. Van den anderen leant echter, als Zijne Heiligheid toegaf, en de investituur-quaestie in Napoleon's zin
werd geregeld, als Pius in Parij s Wilde wonen voorgoed,
dan zou de Keizer ook het zijne voor den bloei der Kerk
en den glans van het pausschap over hebben. Hij zou heel
Duitschland tot het katholieke geloof terugbrengen, en
nooit zou de Pans een beter beschermer hebben dan de
Keizer-Koning van Frankrij k en Italie.
Voor zooveel aandrang bezweek Zij ne Heiligheid, de
Pans. Hij had geen ander beding, dan dat zijne woonplaats
niet Parij s maar Avignon mocht wezen, en toen hem deze
wensch niet werd tegengesproken, teekende hij het ,,Concordaat van 25 Januari 1813". Napoleon schonk den Paus.
het beloofde inkomen van 2 millioen francs en sprak zij n
woord van vergiffenis voor al de rebellische zwarte cardinalen. De Pans was nu betrekkelijk vrij en de gevangen
cardinalen eveneens, zoodat dezen zich haastten tot den
Heiligen Vader terug to keeren. Met name kwamen zijne
vroegere raadgevers, de cardinalen Pacca en Consalvi, hem
weldra bezoeken. En nu was het klokkengelui van alle
torens en Te d eum laudamus in alle kerken, want Pans en
Keizer waren verzoend, en de geloovigen gaven opnieuw
hunne zonen voor het tweede groote leger, dat Napoleon
behoefde, nu het eerste in Rusland vernietigd was. De
Keizer heeft later meegedeeld, wat hij toen dacht. „In elk
geval", zegt hij, „had ik deze lang gewenschte scheiding
der geestelij ke van de wereldlij ke macht eindelij k bewerk--
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stelligd. Van dezen oogenblik afaan, zou ik den Paus weder
verheven, hem met pracht omringd en gehuldigd hebben.
Ik zou een idool van hem gemaakt hebben; nooit zou hij
zijne wereldlijke bezittingen gemist hebben. Ik zou dan
mijne kerkelijke zittingen gehouden hebben op dezelfde
wijze als nlijne legislatieve. Mijne concilien zouden de
Christenheid hebben vertegenwoordigd : de pausen zouden
er de voorzitters van zijn geweest. Ik zou ze geopend en
gesloten hebben en hunn e decreten hebben openbaar gemaakt, gelijk Constantijn en Karel de Groote het gedaan
hebben. Hoe vruchtbaar in groote daden ware dit geworden. De invloed er vazl op Spanj e, Italie, den Rij nbond
en Polen zou de bondsbetrekkingen met Frankrij k inniger
gemaakt hebben. En de invloed, dien het Hoofd der
Christenheid op de geloovigen in Engeland en Ierland,
Rusland en Pruisen, Oostenrij k, Bohemen en Hongarij e
heeft, zou het erfdeel van Frankrij k zijn geworden."
Van al deze droombeelden is echter niets tot werkelijkheid geworden. Slechts twee maanden heeft de voorloopige overeenkomst -- want een oflicieel concordaat was het
eigen lij k nog niet geduurd. Toen mannen als Consalvi en
Pacca den Opperherder voor 't eerst weer ontmoetten, vonden
zij hem lijdende en bedroefd, de oogen diep weggezonken
in de kassen. Hij had berouw van zijne handteekening onder
eene overeenkomst met dat noodlottige artikel IV, waarin
woord voor woord het concilie-decreet was opgenomen
omtrent de institutie der bisschoppen, dat hij vroeger zoo
beslist had verworpen. Hij held niet op to zeggen, dat hij
zich bezondigd had en zich niet waardig achtte de H. Mis
to celebreeren. Maar cardinaal Pacca troostte hem met
to zeggen : „Heilige Vader, de zaak is wellicht nog ongedaan to maken". Zoo is toen gebeurd. De Paus schreef,
om niemand in moeilij kheden to brengen, eigenh andig een
herroepingsbrief. Hij deed het onder angsten en vreezen
iederen ochtend na de Mis brachten Consalvi en Di Pietro
het beschreven blad bij Zijne Heiligheid en 's avonds namen
ze het, veiligheidshalve, weer mee. Zoo duurde het tot 24
Maart, voordat het gereed was om aan Napoleon ter hand
0. E. XIII 6
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gesteld to worden. Paus Pius voelde zich verlicht na deze
daad ; „het was hem", zeide hij, „alsof een zware last hem
van het lichaam was genomen". Maar Napoleon was vertoornd en meende zijite maatregelen to moeten nemen.
Cardinaal Di Pietro, verdacht van de eerste hand gehad
to hebben in 's Pausen herroepingsbrief, werd gevangen
genomen, terwijl aan alle andere cardinalen een stuk ter
onderteekening werd voorgelegd, waarin ze zich verbonden,
„met den Pans nooit over aangelegenheden van zij n ambt
to zullen spreken of onderhandelingen met hem to voeren".
Consalvi was de eerste, die het vreemde stuk ter teekening
ontving. Hij zette er niets onder dan : „J'ai lu", en zoo
deden ook de volgende cardinalen. Dat was nog geen belofte.
In de dagen, ,toen zich deze dingen afspeelden, meenden de menschen nog, dat de beide decreten des Keizers
omtrent het met Pius VI [ gesloten concordaat, volkomen
in overeenstemming waren met de meening van den Heiligen Vader. Het jaar 1813 begon met den nieuwen tramp
van Pruisen, Oostenrij k en Rusland tegen hun belager,
en Napoleon had de b ulp der lagere en hoogere geestelij kheid zeer noodig gehad om de jongste lichtingen in
Frankrijk en in zijne overgebleven bondsstaten naar behooren als gewillige soldaten to zien opkomen. Maar Coen
datzelfde jaar ten einde liep en de volkenslag bij Leipzig
ten nadeele van Napoleon beslist was, zoodat de coalitietroepen den Keizer reeds in Frankrij k zelf kwamen vervolgen, Coen vernam de wereld, dat de vriendschap tusschen Paus en Keizer eene onwaarheid was geweest. Want
nog op den 23s ten Januari 1814 liet Napoleon den Kerkvorst opnieuw naar Savona brengen, en het duurde nog
tot 10 Maart '14, voordat 's Keizers decreet de volkomen
vrijheid van Pius VII wereldkundig maakte.
Van nu of aan gingen Pans en Keizer weer ieder
hens weegs. Napoleon wend naar Elba gebracht, en Pius
VII, op den pauselij ken troon hersteld, keerde naar Rome
terug. De Lien maanden later gevolgde wederkomst van
den Keizer in Frankrij k, zij ne regeering van 100 dagen,
hebben geen invloed weer gehad op het lot van den Pans,
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en na den slag van Waterloo en Napoleon's gevangenschap op St. Helena, keeren de oude verhoudingen tussehen
Kerk en Staat weer in hare vroegere voegen terug. Het
zou nog ruim eene halve eeuw duren, tot 1870, voor de
eenheid van Italie, onder een eigen Koning, aan den
kerkelij ken staat en de wereldlij ke m acht van den Roomschen opperpriester een einde waken moest, terwijl de
tij d van heden nog bezig schij nt rij p to worden ter aanvaarding der historische beslissing : de Kerkelijke Staat
heeft opgehouden to bestaan.
Pius VII (t 20 Aug. 1823) heeft Napoleon (1- 5 Mei
1821) nog ruim twee jaren overleefd, en hem volgt de eer,
-dat hij aan de naaste familie van den gevallen Keizer
binnen Rome vrien delijke gastvrij heid verl een de. Er bestaat
een dankbrief van Napoleon's moeder, madame Mere, gedateerd 27 Mei 1818, aan Cardinaal Consalvi, waaruit blij kt,
dat voor den Paus bij den Prins-Regent in Engeland nog
pogingen zijn gedaan om het lot van den gevangene op
St.-Helena to verzachten : „Hij kan voor niemand gevaarlijk weer zijn, dat hij dan ook voor niemand eene reden
tot gewetenswroeging worde."
Nog eene opmerking ten slotte. Er is veel gesproken
over Napoleon's bekeering en terugkeer tot het rechtzinnig
katholiek geloof in de laatste dagen van zijn moeilijk
ziekbed. De arme lij der heeft ook nog de Sacramenten
der Stervenden aangenomen nit de handen van den abbe
Vignoli, en daarna verhief zich de koorts, die hem den
dood deed tegemoet ijlen. Zijn stervend lichaam bezweek
onder de folteringen van een hevig maagkankerlijden, maar
de laatste krachten van zijn bezigen geest waren nog aan
zijne gloriedagen gewijd : tete d' armee waren zijn laatste
woorden. Dat hij geen enkel woord heeft gesproken,
waaruit zijne rechtzinnigheid ' af to leiden is, moet echter
ook vermeld. Hij had twee priesters om en bij zich : den
tachtigjarigen missionaris Buonavita, vroeger biechtvader
van 's Keizers moeder, en den zooeven genoemden abbe
Vignoli. Geen van beiden waren theologen van eenige
beteekenis, en zeker geen mannen om voor de geloofsbe-
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zwaren van Napoleon een uitweg to weten. Allerlei vragen
wierp de poenitent op: „Waar is de ziel bij een idioot ?
Bij een krankzinnige ? Een spij ker in uw hoofd geslagen,.
maakt u gek. Waar is dan uwe ziel? De ziel vergezelt het
lichaam ; zij groeit op met het kind, zij gaat verloren met
het oud worden. Ik kan me niet herinneren, wat ik was
voor mij ne geboorte. En wat wordt er van mij ne ziel nar
den dood ... ? Zeker, de gedachte aan een God is de naastbij
liggende. Wie heeft dit alles gemaakt ? Pit is de sluier,
dien we niet kunnen oplichten. Het eenvoudigste denkbeeld
zou zijn de zon to aanbidden, die alles bevrucht... Had
ik een godsdienst to kiezen, ik zou de zon vereeren, die
aan alles leven geeft ; zij is de ware God der aarde en ten
slotte zou ik ook wel aan een godsdienst gelooven, maar
alleen aan een godsdienst, die van den aanvang der wereld.
bestond ; dock daar zijn Socrates, Plato, Mozes, Mohammed, en nu geloofde ik niet weer. Want dat alles is door
mensch en gevonden. Ik weet, om aan een godsdienst to
hechten, to veel van de geschiedenis, en heb zelf naar
behooren met godsdienst gewerkt ... Ik houd in 't bijzonder van den godsdienst ;pan Mohammed, want die is minder
belachelijk. Ook heeft die in twintig (een anderen keer : in
tien) jaren de halve wereld veroverd, wat aan het Christendom eerst na drie eeuwen gelukte ... Ik ben niet overtuigd,
dat Jezus ooit geleefd heeft, en zou aan den Christelijken
godsdienst alleen gelooven, indien ze van den beginne of
had bestaan." En toen de geloovige Gourgaud meende, dat
de Keizer ook nog weleens als vroom-geloovige eindigen
zou, antwoordde deze : „nu ja, men wordt pas vroom, als
het lichaam doodzwak wordt, en men zijn hoofd niet meer
in zij ne macht heeft."
Pit alles zijn nu wel geen argumenten, waartegen niets
valt in to brengen, maar ze waren toch to machtig voor de
oppervlakkige, brave priesters Buonavita en Vignoli, en
Napoleon was en bleef tot het einde zij ner dagen de
ongodist der revolutiedagen, waarin zijne opvoeding viel.
Pat hij, door de bediening, gestorven is in het rechtzinnig
geloof van Pius VII heeft dus weinig waarde.

DE GODSDlENSTIGE
ONTWIKKELING VAN ROME
DOOR

Dr. H. M. H. LEOPOLD.

(Vervoly).
XVII.
De gesch iedschrij vers, die verhalen hoe de moeder van
Scipio, den veroveraar van Karthago, de geboorte van Naar
grooten zoon (237 voor Chr.) meende to mogen toeschrijven
aan het bezoek van een slang, vervolgen in een adem:
deze zelfde Scipio Africanus placht voor het aanbreken van
den dag naar het Kapitool to komen en zich den tempel
van Juppiter to doen opensluiten; daar toefde hij dan
langen tijd, alsof hij met Juppiter raadpleegde over de
politiek; de kosters verwonderden zich er vooral over, dat
de waakhonden, die anders altijd tegen iedereen woedend
to keer gingen, hem, ofschoon hij op dat ongewone uur
en alléén kwam, noch aanvielen noch aanbasten.
Kerkbezoek moet in dien tijd in Rome jets volkomen
onbekends geweest zijn. Wanneer de geestelijke overheid
ook maar de mogelijkheid had verondersteld, dat een van
de burgers behoefte gevoelen zou zich persoonlijk en
ontniddellijk in verbinding to stellen met het hooger wezen
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in diens mooning, zou ze toch voor de deur geen kwade
honden hebben gelegd.
Ofschoon dus deze anecdote duidelij k bewij st dat er
veel verschil was tusschen een Romeinschen tempel in 200
voor Chr. en een kerk van onze dagen, geeft ze toch ook
een aanduiding, dat de goden in Scipio's tij d reeds een
ander karakter hadden dan de Homerische bij voorbeeld, of
de oorspronkelij ke Romeinsche. Die kwamen eerst in verbinding met de menschen, wanneer deze door offers hun
aandacht trokken ; terwijl in Scipio's geval de volksmond
de mogelij kheid niet verwierp, dat de eenzame man zonder
help van rook of bloed den god zich nader bracht.
Hoe dit zij : in elk geval was Scipio een uitzondering,
werd zijn handelwijze onverklaarbaar en wonderlijk genoemd.
Twee honderd jaar later is het anders. Suetonius verteit in zijn levensbeschrij ving van Augustus: ,,Augustus
was een trouw bezoeker van den tempel, dien hij op het
Kapitool aan Juppiter den Donderaar gewij d had; eens
droomde hij, dat Juppiter Capitolinus zich beklaagde, dat
zijn vereerders hem onttrokken werden."
Deze eene volzin toont ons een beeld, 'k zou bijna
zeggen nit ooze dagen : de monde bezoekt een nieuwe kerk,
die door het hof gefrequenteerd wordt en verwaarloost de
vroeger begunstigde kathedraal.
Ceremonien worden altijd pas veranderd, wanneer
nieuwe begrippen overheerschend geworden zijn. Hoe sterk
moet wel de evolutie van de religieuze idee geweest zijn,
hoeveel nader de god zijn gebracht tot den mensch, wanneer het kerkbezoek, in Scipio's tij d onbekend, omstreeks
Christus ' geboorte al tot een modekwestie worden kon.
Welke invloeden op geestelij k gebied deden zich in
Rome gevoelen, die ons het begrip van zoo groote omwenteling in het menschelijk denken nader brengen ?
We zagen aan het eind van ons vorig artikel, dat in
de bange tijden van den oorlog tegen Hannibal (218--207)
een paniek de in de stad achtergebleven mannen en
zelfs de vrouwen er toe gebracht had in het openbaar
aan vreemde goden to offeren en tot hen to bidden. W el-
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iswaar had zich na de nederlaag van Hasdrubal (207 voor
Chr.) de dankbaarheid der bevolking ook jegens de inlandsche goden getoond, maar Loch zagen enkelen in, dat de
tij d van den ouden godsdienst voorbij was en het wij s zou
zij n de bakens to verzetten . In 205 laat men dan ook
de Sibyllij nsche boeken voorspellen, dat Hannibal nooit
nit Italie zal verdwijnen, als niet de Groote Godenmoeder
uit het Klein-Aziatisch Pessinoes naar Rome wordt gebracht.
Wie de beweging op touw zette, die leidde tot invoering
van de nieu we godin, weten we niet. Was het misschien
Scipio, die in de Moeder Cybele voor de vrouwen zocht,
wat hij voor zich zelf in Vader Juppiter meende gevonden
to hebben ?
Wanneer het de bedoeling van den mystiekvoelenden
generaal en de hem volgende magistraten geweest is voor
de vrouwen een middelpunt van stille, waardige godsaanbidding, een plaats stemmend tot inkeer in eigen hart, to
scheppen, k warren zij bedrogen uit.
In den dienst van de Klein-Aziatische Vruchtbaarheidsgodin was niets van het verheven moederlijke, het deftig
ingetogene, dat de Romeinen in hun matronen het meest
waardeerden.
Integendeel ; lawaaiIge geestvervoering en vernederende
onzedelij kheid waren er schering en inslag.
Al dadelijk na de aankomst der Galli — priestereunuchen der godin --- en na hun eerste luidruchtige
processie, waarvan de Wilde razernij, onharmonische ketelmuziek en afzichtelij ke zeI fverminking in het statig Rome
der Republiek, wier Raad van Ouden volgens een Grieksch
afgezant van koning Pyrrhus wel een vergadering van
louter goden leek, nog veel sterkeren weerzin gewekt moet
hebben dan bij ons een vertooning van Derwiesjen doet,
sloeg den senaat de scbrik om het hart.
Den tempel verwoesten of het verlof tot uitoefenen
der ceremonien terugnemen ging niet, maar men maakte
een wet, die ieder Romein verbood zich in dienst to stellen
van de godheid.
Ondanks deze indirekte strenge veroordeeling stierf de
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vereering der Moeder niet nit; Naar dienst bleef door den
staat erkend en dus treffen we onder Naar vereerders naast
boeren, die van Cybele vruchtbaarheid bij plant en dier
verwachtten, ook dikwijls beambten aan.
De instinctmatige of keer van het pervers element der
Klein-Aziatische religie, dat vooral op den voorgrond trad
in verband met de figuur van Cybele's geliefde, Attis, blijft
echter bij de Romeinen bestaan. Hij bewoog Catullus, aan
het eind van een wild hartstochtelij k lied ter verheerlij king
van Attis tot het gebed : „O machtige godin, o groote
heerscheres van Dindyme, Cybele, blij ve uw extaze altij d
verwijderd van mijn wooing, zweep anderen tot vervoering,
tot razernij op!"
Toch voelden de Romeinen wel, dat in de vereering
der Moeder Aarde iets goeds en groots ligt. Lucretius wijdt
in de eerste eeuw voor Christus' geboorte aan Naar een
van zijn mooiste episoden en geeft in de beroemde inleiding van zijn boek over de Natuur aan Venus hr
eigenschappen ; maar deze gelijkstelling verraadt, dat de
dichter-wijsgeer de goden als zinnebeelden, niet weer als
persoonlij kheden, opvatte.
Onder de oprechte vereerders der godin, die op inscripties van hun vroomheid doen blijken, treffen we vole boeren
aan. Dit bewijst misschien, dat de reg;eering den cultus van
tij dens den oorlog tegen Pyrrhus
Cybele, zooals vroeger
(282-275) dien van de landbouwgoden Ceres, Liber en
Libera, heeft willen gebruiken om de geestdrift voor de bebouwing van den Italiaanschen bodem aan to wakkeren. Ook
„Cybele" zou dan als de telkens en telkens weer herhaalde
akkerwetten een phase geweest zijn in de wanhopige
worsteling van de inlandsche korenproductie tegen den
buitenlandschen import. De eerste ging gestadig achteruit,
de behoefte aan vreemd graan steeg dus in Italie voortdurend : deze dwong de regeering den invoer veilig en zeker
to waken, dat wil zeggen de landen van groote voortbrenging
to onderwerpen. In den grond van de zaak heeft bi j na altij d
de honger, het broodsgebrek, de Romeinsche legioenen voortgedreven en hun zwaarden gescherpt. --
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XVIII.
Het voorbeeld van tempelbezoek, dat Scipio Africanus
had gegeven, sloeg niet dadelijk in - nders zouden de
geschiedschrijvers van zijn tijd het niet als dwaasheid hebben
voorgesteld - en de eerste proef met het invoeren van
een Oosterschen vorm van godsvereering, den Cybele-dienst,
was erg falikant uitgekomen; geen wonder, dat de senaat
-- die nu den staat bestuurde - vooreerst uitermate
voorzichtig werd en nieuwe geestesstroomingen wantrouwig
to keer ging.
Hij verheelde zich niet (het zal ons dadelijk blijken),
dat in de harten der menschen behoeften begonnen to
c)ntwaken, waaraan de Romeinsche religie niet, de Oostersche
concurrenten wel konden voldoen, maar meende to moeten
verhinderen, dat de bevrediging van die innerlijke verlangens zich in het openbaar uitte. Zijn optreden tegen den
golf van IDionysisch enthoesiasme, die in 186 voor Chr. in
Rome en omgeving vooral de vrouwen overstroomde, is
kenmerkend.
In Etruria - zoo vertelt Livius, die de officieele lezing
geeft - maakte een profeet van de Dionysische mysteriën
grooten opgang. Het gevo]g van zjn prediking was....
dronkenschap. Ook in Rome verspreidde zich de nieuwe
,,leer". Toen een voldoend aantal aanhangers, vooral vrouwen,
waren bijeengebracht kregen die een priesteres uit Campania.
Deze nam alleen j onge mensehen als lidmaat aan. Be bijeenkomsten waren niet publiek en werden dikwijls 's avonds gehouden. Een romantisch avontuur leidt er toe, dat men den
magistraat waarschuwt. Hij gelooft de beweringen van de
aanbrengers, dat bij de ,,Bacchanalia" allerlei misdaden en
uitspattingen plaats hebben - of doet tenminste of hij het
gelooft -, denkt waarschijnlijk aan de Ieelijke ondervinding
met Cybele opgedaan en brengt den senaat er toe tegen
de Dioysische ,,gemeente" op to treden als tegen ,,samenzweerders".
Het desbetreffende besluit van den Senaat is ons niet
alleen in de omschrijving van Livius, maar ook in den
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oorspronkelijken tekst bewaard; we staan this bij beoordeeling
van het optreden der overheid op v asten grond. Dat is goed,
want anders zouden wij Livius zeker niet geloofd hebben.
De hooge vergadering immers beveelt de plaatselij ke
magistrates de deelneming aan de Baccb analien, als
zijnde samenzwering, met politiemaatregelen to keer to
gaan, maar vervolgt dan: „Als echter iemand meent niet
buiten Bacchanalian to kunnen, dan is hij vrij to doen
wat hij wil, als hij maar door den praetor en den senaat
zich laat autoriseeren en zich verbindt nooit een bijeenkomst
van meer dan vijf personen bij to woven". Dat wil dus
zeggen, dat de senaat uitdrukkelijk de mogelijkheid van
hartsbehoeften, die de staatsgodsdienst onbevredigd laat,
erkent en niets gelooft van de beschuldigingen van onzedelij kh eid en ritueelen moord, op grond waarvan hij toch de
vervolging begon.
In eigen binnenkamer mocht elk Romein gelooven wat
hij wilde en offeren aan iederen god, maar de staatsreligie
moest onveranderd blij ven. In Naar Wilde men niet, dat
eenig vreemd element binnensloop.
In 181 wordt door een bureau-ambtenaar op den Janiculus een sarkophaag gevonden ... , opgegraven. Op die
steenen doodkist staat een grafschrift van koning Numa ;
er in vindt men.... boeken van den stichter der Romeinsche
religie, die handelen over de leer van Pythagoras.
Zulke mystificaties slagen, als ze op het juiste oogenblik komen
zooals in Rome bij voorbeeld de Sibyllij nsche
boeken ; deze reklame voor het PythagoreIsme echter
trof het ongelukkig. De staat had juist de Dionysische
mysteri.en openlijk afgewezen, maar heimelijk toegelaten
en geen andere religieuze behoefte openbaarde zich onder
het yolk.
Bovendien bracht voor de ontwikkelden de von dst niets
nieuws. Zij kenden de leer van Pythagoras heel goed en
vonden ze niet geschikt voor den kleinen man.
Omd at achter den vindingrij ken ambtenaar geen dwepende gemeente stond, viel het den geleerden gemakkelij k
het publiek van het bedrog to overtuigen. Ze deden dat
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het zij in het voorbijgaan opgenlerkt net als wetensehapsmenschen van tegenwoordig : wezen op de nieuwheid
van het papier, op het karakter van taal en lettersehrift enz.
De officieele vertegenwoordigers van Rome's goden
wezen den bijstand der Pythagoreische ideeen af, omdat zij
niet inzagen, dat de tijd gekomen Was om aan de oude
Latijnsche en Sabijnsche vormen, die niet weer bezield
werden door eerbied en offervaardigheid voor stad en familie,
een algemeen menschelij ken, dat wil zeggen w.ij sgeerigen en
mystieken, inhoud to geven. Zij waxen to systematisch
geworden en to patriottisch gebleven. Wijsbegeerte, ook
moraal, scheidden ze zorgvuldig van den godsdienst. Deze
was staatszaak, die beide andere mocht de eenling voor
zich zelf kiezen en regelen.
De philosophen stonden bij de regeerders zelfs in een
heel slecht blaadje. Ze werden met veel grootere strengheid
behandeld dan de verbreiders van den Dionysus-dienst en de
onhandige propagandist van het PythagoreIsme. In 173 v.
Chr.. verbande Rome de Epicureers AIcaeus en Philiscus ;
in 155 verwijderde het een Atheensch gezantschap, bestaande
nit den Academicus Carneades, den Peripateticus Critolaus
en den StoIcijn Diogenes met bekwamen spoed nit zijn
landpalen.

XIX.
De uitvoerende macht kon alleen op zoo'n manier
optreden tegen vreemden ; de Romeinen zelf hadden volkomen gewetensvrijheid ; de staatsreligie kende immers
geen dogma's.
Zoo kwam het, dat Wel in 't oog vallende Grieksehe
philosophen konden Worden uitgewezen, evenals men de
groote bij eenkomsten der Bacchusvereerder s onderdrukt had,
wel de zoogenaamde geschriften van Numa over Pythagoras
konden Worden vernietigd, maar de boeken van Romeinen,
die de Grieksche theorieen verkondigden, vrij bleven circuleeren in de kringen der beschaafden, het Latijnsche tooneel
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in populairen vorm de moderne denkbeelden verbreidde.
Misschien hadden de landsvaderen ondanks de groote
denkvrij heid de nieuwlichterij nog lang to keer kunnen
gaan en het yolk tij d kunnen geven om het noodige
evenwicht in zijn door de plotselinge verandering van
maatschappelijke verhoudingen tengevolge van de ontwikkeling van Rome tot wereldstaat verbij sterd denken
to brengen dan zouden ze het niet weerloos overgeleverd
hebben aan de bekoring van schijnbaar wetenschappelijke
atheIstische en revolutionaire theorien , maar ze zagen
het gevaar to laat in. De overwegende meerderheid der
Romeinsche nobiliteit lachte ozn de „hongerige Griekjes",
ook hier viel Scipio
die door enkele rij ke zonderlingen
het meest in het oog gehuisvest werden als gouverneurs
voor hun kinderen en die ongevraagd ook de opvoedi.ng
van de vaders voltooideu. De mannen van den ouden stempeI het type Cato Maior (234-149 v. Chr.) deden net
of ze niet merkten, hoe de Grieksche beschaving meer en
meer de harten der Romeinen drenkte. Zij „lazen geen
Grieksch", spraken met afschuw van de Scipio's en hun
kring, die wij sgeeren tot huisvrienden maakten, die zich
„wereldburgers" gingen voelen, niet meer leden van hun
familie, deeltj es van den staat; die werkten aan de ontwikkeling van eigen persoonlijkheid, niet meer zich vergenoegden met het stipt vervullen van een door den staat
opgelegde tack. Cincinnatus, het ideaal der ouderwetsche
menschen, bleef achter den ploeg, totdat de staat het
noodig vond hem to roepen, keerde naar het land terug,
zoodra de tijd van zijn dictatuur verstreken was; Scipio
Africanus (237 183) handelde vaak eigenmachtig en trok
zich, toen men hem rekenschap vroeg van zekeren oorlogsbuit, mokkend op zijn villa terug, omdat hij zich to groot
voelde iemands, zelfs Rome's onderdaan to zijn.
Zoo was het ook op geloofsgebied. Niet alleen trad
Scipio persoonlijk nader tot den hoogsten staatsgod, terwijl
toch volgens de Latijnsche opvatting de betrekkingen tusschen de numina en het gemeenebest
het complex van
door de priesters werden geregeld, maar
alle burgers
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zij n heele familie deed dingen, die naar oud-vaderlandsche
begrippen ongehoord waren.
De Latij nen plachten hun dooden in eenvoudige urnen
op een algemeene begraafplaats zonder eenige praal of
blij vende heri.nnering bij to zetten ; de Scipio 's daarentegen
kochten zlch een anderaardsch graf aan de Via .Apia,
begroeven daarin hun dooden in kunstvolle sarkophagen,
vereeuwigden hun aandenken door portretbustes en roemende
grafschriften.
Toen Cato de Oudere zijn Geschiedenis van Oud-Italie
(Origines) schreef, noemde hij nooit de namen van de
Romeinsche veldheeren, hij vertelde slechts : „De consul
versloeg de Samnieten enz." ; het grafschrift van een der
Scipio's luidde : „Lucius Cornelius Scipio Barbatus, zoon
van Gnaeus, dapper en wij s, even schoon als deugdzaam,
was onder u" (dus hoopte men, dat heel het Romeinsche
yolk dit opschrift lezen zou) „consul, censor en aedilis. Hij
nam in Samnium Taurasia en Cisauna, onderwierp heel
Lucanie en voerde gijzelaars weg." Bij Cato de staatsdienaar,
hier de persoonlijkheid. En de individualiteit blijft niet tot
eigen grafkelders beperkt : na 217 doen de Romeinsche
magistrates in navolging der Oostersche koningen hun
vollen naam op munten stempelen.
XX.
Met het bewustzijn van eigen kracht groeit ook dat
van persoonlij ke verantwoordelij kheid, openbaart zich dus
sterker behoefte aan raad en steun van vereerde wezens
bij het nemen van besluiten, behoefte aan troost in
ongeluk, aan genade, wanneer de wroeging plaagt. Deze
behoeften voelden geen bevrediging, vonden geen houvast
in den oud-Romeinschen godsdienst : de Latij nen beschouwden het handhaven van de goede betrekkingen met de
goden als een deel van de taak der overheden, de Sabij nen
meenden, dat de pater familias de aangewezen middelaar
was; maar geen van heiden kende een ander „zonde"-bewustzij n dan den angst onwillekeurig of met opzet fouten
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of verzuimen to hebben begaan bij de naleving der voorschriften van het ritueel.
Het zou niet moeilij k geweest zijn in de leege vormelij kbeid van de godsdienstige erfenis der vaderen moreelen
inhoud to leggen. Men had slechts den weg behoeven to
volgen, dien Scipio wees, then hij persoonlij k opging naar
het huis van Juppiter ; dien de Dionysus-vereerders aanduidden door to openbaren, dat de menschelij ke ziel zich
gesterkt voelt in vrome bij eenkomsten onder de leiding
van een bezielden voorganger. Ook de propaganda der
Pythagoreers had een winst kunnen zijn voor de religie.
Hadden de overheden zich then nmaar wat naiever gehouden! De gronddenkbeelden van den wijze van Samos: het
geloof aan een toekomstig leven, de opvatting van dit
bestaan als een voorbereiding tot een volgend, de overtuiging van de noodzakelijkheid van reiniging in een hiernamaals en van voorbereidende tucht en ascetisme, zoolang
we op aarde vertoeven, hadden bij na zeker ingang kunnen
vinden bij de bewoners van de wereldstad.
Maar de heerschende nobiliteit was doof voor de stem
van het naar hoogeren steun smachtende hart der eenlingen.
Geerfd had ze de Latijnsche overtuiging, dat de goden een
soort van hoogere beambten van de res publica zijn, geleerd
van den Griekschen huisonderwijzer
de wijsbegeerte.
En die als wetenschap !
Toen de leiders van het Grieksche intellect begonnen
Rome to beschaven, hadden ze al sedert eeuwen afgerekend
met de „goden" en heerschten reeds lang hun vrij denkende
pupillen in de steden, Wier regeeringen vroeger atheIsten
verbanden en mannen als Sokrates, omdat ze „nieuwe"
goden invoeren wilden, doodden.
Het was een ongeluk voor den Romeinschen godsdienst,
dat op het tijdstip, waarop hij in aanraking kwam met de
Grieksche wereld, daar de invloed van Pythagoras, Plato
en Aristoteles juist had uitgewerkt en de Epicureers en de
oudere Stoicijnen nog niet voelden, hoe naast de wetenschap en de rede altij d een leegte blij ft in het gemoed
van den „eenvoudige".
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Deze Coen moderne denkers hielden niet van die „kleine
luyden", ze wenschten met Polybius (zie het slot van hoofdstuk XVI), dat de maatschappij alleen zou bestaan uit verstandsmenschen en vonden het onnoodig to letten op de
behoeften van de volksziel, die zich uitten in verschijnselen
als de Bacchanalian; verschijnselen, die zij en met hen
hun leerlingen, de IRomeinsehe nobiles als zonderlinge opwellingen van collectieven waanzin beschouwden. Wanneer
de materieele welvaart en het verbeterd onderwij s de laatste
sporen der oude barbaarschheid zouden hebben doen verdwij nen, zou men ook van de „vrees voor de goden" bevrij d
zijn. Het was maar beter niets to veranderen, dan bleek
wel vanzelf aan ieder de ongerijmdheid van de primitieve
gebruiken en opvattingen.
Waarschijnlijk had men zeer goed de Latijnsche religieuze
instellingen pasklaar kunnen maken voor het groeiend
wereldrijk, maar de priesters schijnen dat niet gewild to
hebben. Ze hielden vast aan de oorspronkelijke grenzen van
het pomerium en lieten toe, dat alles in het ius divinum oud
bleef, ofschoon ze zagen, dat het ius civile zich van hen
emancipeerde en nieuwe banen insloeg.
De Sabijnsche familiegodsdienst daarentegen was niet
vatbaar voor verjonging of voor verandering in een staatsr. eligie. H^j ging nit van het bestaan van een k_lasse van
kleine zelfstandige graanboeren en kon zonder die niet
leven. Dus moest hij op den achtergrond geraken, Coen in
de tweede eeuw voor Christus de overmachtige mededinging
van het Siciliaansche en Afrikaansche graan de Italiaansche
boeren dwong hun bedrij f to veranderen in wi jn- en olij venteelt. De wij n gaardenier en de olij folieproducent zijn industrieelen, fabrikanten, niet meer boeren : ze zijn afhankelijk
van den algemeenen welstand, van de wereldmarkt zoowel
voor de aflevering van hun voortbrengseleu als voor den
inkoop van hun levensbehoeften — ze zijn niet weer hun
eigen baas, niet weer zich zelf genoeg. Tengevolge van deze
industrialiseering van haar bedrijf gaat de landbevolking
overwegen d behooren tot de menschensoorten, die de moderne tij den kapitalist en proletarier noemen. We zien
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Naar dan ook deelnemen aan den „klassenstrij d" in Rome
en to hartstochtelijker, omdat geen geloof met zedelijken
grondslag Naar beperkingen oplegt.
xXI.
Wat leerden nu de Grieksche wij sgeeren van de gezaghebbende scholen in de eeuwen, Coen het Romeinsche
wereldrijk zich vormde ? En hoe drong hun leer van de
hoogere standen tot het yolk door ?
Het Epicurisme staat tegenover den volksgodsdienst
ongeveer
schij nbaar neutraal. In den tij d van Epicurus
300 v. Chr. , zooals trouwens in alle tij den, stelt zich
aan onaangenaamheden bloot, wie openlijk propaganda
maakt voor atheIsme. 't Is dus niet goed overeen to brengen met de hoofdrichting van de Epicurische levenskunst,
het vermijden van het onaangename,dat men zijn uiterlijke
godsdien stplichten verzuimt.
„Men ga daarom"zoo zegt Lucretius zijn meester
na „op naar de tempels met de schare des yolks; maar
ook daar blij ve ieder de overtuiging beheerschen, dat de
goden eeuwige gemoedsrust genieten. Wie gelooft, dat zij
nit hun vrede kunnen worden opgeschrikt door toorn over
menschelijke vergrijpen en de golven van woede hoog in
hen kunnen opslaan, hij zal niet met rustig hart de tempels kunnen betreden, niet in stille contemplatie zich
kunnen verliezen voor het beeld door menschenhand gemaakt als symbool der goddelij ke schoonheid".
Het pier als eenige ware „stichting" voorgestelde
peinzend samenzij n met de goden, het zich verdiepen in
hun onbewogen vredig wezen kan ongetwijfeld den mensch
steunen op zijn levensweg, maar het gaat nit van het eigen
hart en keert er in terug ; de goden zijn slechts een in
gedaanten gekleed ideaal van gemoedsrust, ze grij pen niet
spreekt weer
zelf in het menschenleven in. „Daarom"
Lucretius „is het geen vroomheid zich voor de goden in
het stof to werpen, de handen in biddend gebaar uit to
breiden v66r de tern pels, de altaren to besproeien met het
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bloed van vele viervoeters, geloften aan geloften to schakelen." Dat lijkt veeleer den volger van Epicurus, die
immers het vurig verlangen verwerpt, de rust van de wetenschap zoekt, dwaasheid.
Misschien heeft Epicurus zelf, heeft een enkele van
zijn volgers
Cicero's vriend Atticus (109--32) bijvoorbeeld dit ideaal benaderd ; den bekendsten aanhanger
der leer in Rome, Lucretius (± 97-53), lukte het .zeker
niet! Hij moge dan hoop den lof zingen van den onafhankelij ken geleerde, Wien het rumoer van het leven niet
bereikt in zijn sterken burcht van wij sheid, moge zijn
medemenschen veroordeelen, omdat zij niet inzien, dat vermij den van smart het hoogst bereikbare is, zelf lij dt hij
diep onder den aanblik van de rampen, die de burgeroorlogen uitstorten over Rome
we zijn in den tijd van
Catilina en het eerste Driemanschap en voelt een innige,
roerende vereering voor den leider zijner gedachten, den
onvolprezen weldoener der menschheid. „Een god was hij!
God, dat is het ware woord voor hem, die als eerste de
levensrichting vond, die nu wij sheid heet, die door zijn
genie het menschenbestaan uit zoo donkeren stormnacht
in zoo rustig klaren dag bracht."
In het Epicurisme lagen de kiemen voor een mystieke
contemplatie in eenzaamheid, en voor het geloof in een
Heiland, die de menschheid wij sheid bracht, maar de tij den,
die het Romeinsche rij k door maakte, waren er niet naar
dat zaad tot rijpheid to brengen. Quietisme paste Coen
evenmiu in Rome als nu bijvoorbeeld in Nieuw-York !
XXII.
Veel beter geschikt was het StoIcisme ; het bracht een
paar gedachten, die den eenling zedelij ken steun konden
geven en tevens goed pasten in het overgeleverde godsdienstsysteem.
In de beide oorspronkelij ke religies van Rome, den
familie- en den staatsdienst was de godsvereering alleen
negatief. De fares, de dii en de numina --- de levende
O. E. XIII 6
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geesten der voorouders, de natuurgoden en de precies afgebakende „machten" woonden onzichtbaar in het
familiehuis en de republikeinsche stad en wreekten zich
op ieder, die hen verwaarloosde ; maar als men hun precies
gaf, wat hun toekwam, deden zij ook wat men van hen
verwachtte : beschermden het huis tegen heksen en ziekten,
de stad tegen bezwering van vreemde priesters. In den
loop der tijden had men de methoden om de hoogere
machten rustig to houden, de pax deorum to bewaren, zoo
geperfectioneerd, dat men zeker was in gewone tijden de
beschermers van huis en staat to kunnen dwingen hun
bijstand to verleenen. De naleving van die voorschriften
liet men aan de priesters over; wie niet dat ambt bekleedde,
had met de „goden" niets van doen.
Waar zoo'n godsbeschouwing bestaat heeft de zinspreuk
der Stoicij nen : „het leven doen overeenstemmen met den
veil der goden" in het geheel geen zin. En toch voelden
de bewoners van het wereldrijk, nu hun belangen ver buiten
de grenzen van familie en stad gingen, nu ze zich alleen
tegenover al hun medemensehen gesteld zagen, een diepe
behoefte aan een zedelij k richtsnoer en aan een band,
zooals hun vroeger de familiebetrekking met hun fares, het
medeburgerschap met hun numina gegeven hadden.
In het Stoicisme zijn twee gedachten, die dit verlangen tegemoet komen. De eerste is deze : „het heelal, dat
onweerlegbaar blijkt een gewrocht to zijn van rede, is een
openbaring van de godheid" ; de tweede : „alleen de mensch
deelt met God het voile bezit der rede : hij is zijn zoon."
Wane eer het wereldbestuur redelij k is, dan is iedere
kracht openbaring Gods, dan zijn de in hun werkingsfeer
zoo nauwkeurig omschreven numina gedeeltelijke manifestaties van het eenig leidend beginsel, dan blijft God God,
ook wanneer men op het bouwland als Ceres, ter zee als
Neptunus Hem aanspreekt. Hij is veelnamig, maar van
wezen een.
Zooals Juppiter al van oudsher was. A.ls Latiaris beschermde hij heel het landschap Latium en het verbond
van de bewoners daarvan, als Lucetius, Pluvius, bracht hij
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licht, regen; aan zijn bijnainen Elicius en Feretrius zijn
heel primitieve magische ceremoniën van regenmakerij en
taboe-verklaarden oorlogsbuit verbonden, en toch is hij
tege1jk de ,,beste en grootste" der goden : Optimus Maximus.
Ret StoIcijnsche pantheIsme zou zich al heel makkelijk
hebben aangepast aan de oud-Romeinsche godsdienstvormen
en had, als de staatspriesters wat toeschietelijker geweest
waren aan de dorre naamlijsten der nurnina opeens een
logischen en zelfs diepzinnigen inhoud kunnen geven.
In zedelijk opzicht daarentegen kon het tweede dogma
der StoIcijnen veel nut stichten. Wanneer de mensch van
Gods geslacht is - dit woord schijnt grooten indruk gemaakt to hebben, zelfs Paulus haalt het nog uit Cleanthes'
,,Hymne aan Zeus" aan, als hij op den Areopagus de
Atheners toespreekt - dan zijn hun goede eigenschappen
dezelfde, dan moeten ze elkaar steunen om de kracht van
de gemeenschappelijke rede to vergrooten. ,,Men dient de
geheele wereldorde to beschouwen als een staat, waarin
goden en mensehen gelijke belangen en plichten hebben,"
zegt Cicero in een boek over de wetten. De wetten zijn
volgens de StoIcijnen - en Cicero zegt uitdrukkelijk, dat
het hem verheugt hiei• een logische basis voor het recht
to vinden - de regelen, die de betrekkingen tusschen
goden en menschen en inenschen onderling zoo waken,
dat de ware rede het best tot haar recht komt. Zondigt
de burger tegen de wet, dan belemmert hij de ontplooiing
van de rede, benadeelt hij zoowel zich zelf als God en zijn
medeinensch; God, gij en ik zijn immers bezield door een
zelfde vernuft.
Wanneer de mensch deel heeft aan de Eeuwige Rede,
wanneer hij daardoor een deel is van God, en God en
Rede goed zijn - dat kan toch niet anders! - moet hij
van nature tot deugd geneigd zijn, behoeft hij slechts naar
de stem van den god in zijn binnenste - zijn geweten,
zooals wij zeggen, zijn genius, als het bij de Romeinen
heette - to luisteren om den rechten weg to kiezen.
Deze logische redeneeririg brengt ongetwijfeld intellectueel hoogstaanden tot zelfrespect - in Rome treft men

436

DE GODSDIENSTIGE ONTWISKELING VAN ROME.

onder de StoIcijnen de edelste figurers , maar ze troost
niet over het vele kwaad rondom, geeft geen steun aan
hen, die door bet onbegrij pelij k noodlot worden vervolgd.
En vooral : het Stoicisme is koud, gewild ongevoelig !
Ontroering, bezieling beschouwt het als strij dig met de
Rede en de ware natuur des menschen.
Daardoor kwamen de verkondigers van dezen pantheistischen godsdienst der Rede nooit tot zelfverloochenende
prediking, gingen zij nooit nit tot het yolk, ofschoon zij
het beschouwden als dom en onredelijk.
Tegenover zich zelf, tegenover de innerlijke stem der
godheid, vervulden zij tot het Bind hun plicht niemand
wist to sterven als zij , maar in hen alien is een droeve
hopeloosheid, die vaak heerlij k grootsch is, maar ons aandoet als de moed van den veldheer, die sterft op de laatste
schans.
Het StoIcisme paste uitstekend bij den oud-Latijnschen
godsdienst. Toch slaagde het er niet in dien nieuw leven
in to blazen of bij het yolk meer ingang to doen vinden.
Beide waren to verstandelij k voor den tij d, waarin ze samen
hadden kunnen werken.
Ret wereldrijk was in wording. Een grootere eenheid
moest geboren worden, maar het geslacht, dat het ineenstorten van het oude zag bij voorbeeld den ondergang
van de kleine boeren en van den plaatselijken handel mee
maakte zou de voltooiing van het nieuwe niet beleven.
Het moest sterven in de periode van het „voorloopige",
van het „zoeken" en het wist dat. Wat is natuurlij ker dan
dat het verlangde naar een voortzetting van dit bestaan ?
De oud-Latijnsche godsdienst had niet gedacht aan een
hiernamaals, de burgers wares voor hem deelen van den
stadsstaat en die stierf immers niet.
Ook de StoIcij nen wezen het denkbeeld van een voortgezet of hernieuwd leven of : ieder eenling had immers
slechts waarde inzooverre bij deel was van de alomvattende
Rede -- steeds een en dezelfde. De Bede kent geen individueele verschillen, integendeel, het is de levenstaak van
ieder mensch „volgens de voorschriften van de natuur" to
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leven, dat wil zeggen zij n eigenheid to offeren aan de
natuurwetten.
1Vlaar men Wilde niet sterven, joist nu het zoo mooi
beloof de to worden in de wereld, nu de eenheid van het
nieuwe groote rij k voor de bewoners van Rome en Italie als
beheerschers van Westen en Oosten onbegrensde bestaansmogelij kheden opende. En vooral Wilde men niet, dat de
geliefde jongeren, die pas den beker der levensvreugd aan
de lippen hadden gezet, voor hun tij d werden weggerukt.
Wanneer dat toch gebeurde, kwam het hart in opstand
tegen de leer der vaderen, die de dooden neerduwde onder
de garde en daar hun individualiteit deed verdwij n en in de
verzamelwoorden manes, inferi, en eveneens tegen de logica
van de Stoa, die in den eenli.ng niets van waarde vond
dan het partikeltje „Bede'', gelijk aan de deeltjes, die de
nog levenden bezitten of de godheid in zich vereenigt.
Aan een persoonlij ke ziel geloofde de Stoa niet en
daarom kon zij in den tij d van opgroeiende individuali.teit,
dien we hier meeleven, de Romeinen niet tevreden stellen.
XXIII.
In het oud-Italisch geloof aan de fares en den genius,
die als een soort van dubbelganger den mensch vergezelt,
was de grondsiag voor een onsterfelij kheidsgeloof gegeven,
maar die oude fundamenten bleven ongebruikt, omdat in
de naar nieuwigheden hakende maatschappij van de laatste
eeuwen der Romeinsche republiek ieder juist jets vreemds
jets ongekends zocht.
De ontwikkelden, die de leiders van hun yolk wilden
zij n, gaven zich niet over aan de suggestieve bekoring van
de Dionysche vervoering der Bacchanalian, vermeden de
leer van erfzonde, hellestraf en verlossing der Orphici,
die in bij na alle „mysterien" verkon digd werd, minachtten
voorloopig Isis, tot wie al een talrij ke schare Naar toevlucht
nam maar schroomden niet troost to zoeken in het Pythagoreisme, dat wij sbegeerte heeten bleef, al was 't reeds
lang theologie geworden.
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Pythagoras had gesproken van een toekomstig leven,
het aardsch bestaan slechts een voorbereiding genoemd,
zielsverhuizing verkondigd : juist wat zij noodig hebben,
die in een tijd van wording leven.
De wij ze van Samos was al voor 500 v. Chr. gestorven.
Eerst had zijn leer sterken invloed geoefend op Empedocles
en Plato b.v., maar het Hellenisme had, buigend voor het
gezag van de wetenschappelijke stelsels van Epicurus en
Zeno, zich er van afgewend. En het Hellenisme beheerschte
de geesten van hen, die de eerste leermeesters der Romeinen
waxen. Toch geloofden velen, vooral in Zuid-Italie, nog
aan het woord van hun Meester en bezielde zijn theorie
dichters, ook in Rome.
Daar leefde in den kring der Scipio's telkens weer
treffen we deze familie in de voorste rij en waar het de ontwikkeling van Rome's beschaving geldt Ennius (239-169,)
een eenvoudig e man nit Calabrie, die eerst op vijf-en-vij ftigjarigen leeftijd Romeinsch burger wend, maar zoozeer onder
den invloed stond van den indrukwekkenden opbloei van
het wereldrij k, dat hij het eerste en eenige bezielde v olksepos
van Rome's glorie dichten kon. En toch .... de Annales,
die oorsprong, jeugd en mannekracht des nieuwen wereldbestuurders verheerlijken, beginners met een droom van
zeer on-Romeinsch karakter. Homerus verschijnt den dichter
en openbaart hem het geheim van het leven: dit geheim
blijkt de zielsverhuizing to zijn, zooals Pythagoras die leerde.
Ennius doet ons zelfs verstaan, dat hij zich zelf beschouwt
als een reIncarnatie van Homerus zoowel als van Pythagoras.
Dit alles is wel erg bevreemdend als begin van een Romeinsch
epos, waarin telkens wordt aangeduid, dat het „de zeden
en de mannen van weleer" zijn, die „Rome's staat doen leven!"
De Senaat had in 181 de zoogenaamde boeken van Numa
over het PythagoreIsme dadelij k doen vernietigen, maar hij
moest toelaten, dat de jongeren terzelfder tijd de veroordeelde ideeen inzogen bij de lectuur van een door alien
aanbevolen heldendicht.

Toch konden menschen als Cato, die in zijn geschiedenis
zelfs geen namen van veldheeren noemde, konden de be-
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wonderaars van het staatssysteem der Latijnen, dat niemand
toeliet (anger dan een jaar een ambt to bekleeden, onmogelijk instemmen met het leerstuk der zielsverhuizing,
dat de verheerlijkirig van den eenling is en diepste uiting
geeft aan zijn streven naai zelfvolmaking en verlangen naar
persoonlijke onsterfljkheid.
Wij zijn zeer ver van de onpersoonlijke manes, wanneer
we Scipio in het hem door Ennius gedichte grafschrift hooren
zeggen: ,,Wanneer het niet in strijd is met de wereldorde, dat eeuig mensch de dreven der hemelingen betreedt,
dan staat de groote hemelpoort voor mij open."
Ennius was dus in de geschriften, waariri hij het diepst
voelde - hetzij de grootschheid van zijn roeping als verkondiger van Rome's roem, hetzij de bewonderende liefde
voor zijn machtigen vriend - Pythagoreër, dat wil zeggen
mysticus; maar meestal is hij een waar kind van zijn
sceptischen tijd, beieid ieder philosophisch stelsel to verdedigen, als het slechts dienen kan om het geloof aan de
oude goden to onderniijnen. Op het spoor van den Siciliaanschen dichter Epicharmus, die alleen in zijn natuurkundige theorieën een volgeling van Pythagoras is, verklaart
hij de goden voor personificaties van n atuurkrachten ; wanneer hij echter een leerdicht wijdt aan Euhemerus, verdedigt hij diens opvatting, dat de hemelingen oorspronkelijk
machtige menschen waxen.
XXIV.
Had Ennius zich bepaald tot zinspelen op zielsverhuizirig en in verzen brerigen van wetenschappelijke veronderstellingen omtrent het wezen der goden, dan zou zijn
ongeloof hoogstens proselieten gemaakt hebben onder de
ontwikkelden, die Loch al de verleiding der verstandsmenschen kenden door hun Grieksche huisonderwijzers,
maar hij deed het niet. Behalve boeken, waarvan de ver
spreiding toen zeer gering was, maakte hij ook tooneelstukken. En hij volgde daarbij Euripides na, die in ZuidItalië het meest gespeeld werd en in den vreemde beter
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gewaardeerd kon worden, omdat zijn stukken meer algemeen
menschelijk zijn dan de tragedies van Sophocles en Aeschylus, die een sterke locale kleur hebben.
Euripides had dikwijls door zijn personages zedepreken
doen houden, eigenmachtig oude sagen veranderd en de
goden critiek niet gespaard. Ennius volgde hem ook daarin
na en legde den mythologischen helden modern wij sgeerige
betoogen in den mond. Zijn Telamon is het volmaakt eens
met Epicurus: „Ik heb altij d gezegd en zal altij d zeggen,
dat er goden zijn, maar ik meen, dat ze zich niet om de
daden der menschen bekommeren, want als ze dat deden
zou het de goeden goed, de slechten slecht gaan, wat nu
niet het geval is".
Zulke beweringen vonden vruchtbaren bodem in de
hoofden der nieuwbakken wereldstedelingen, die hun bestaan veel onzekerder zagen worden dan toen ze als keuterboeren in eigen behoeften voorzagen of als bewoners van
een kleine, onafhankelij ke stad met gemeenschappelij k
grondbezit geen zorgen kenden.
Wie zulke verzen eenmaal in den schouwburg gehoord
had, vergat ze niet weer: bij iederen tegenslag, bij elk door
anderen behaald en niet verdiend voordeel kwam hem de
scherpe beschuldiging tegen het wereldbestuur op de lippen
terug.
Wel sprak ook de Stoa haar vertrouwen in de zedelij ke wereldorde op het tooneel nit en leeraarde bij voorbeeld,
Pacuvius de neef van Ennius: „Aanschouw het uitspansel,
dat boven en beneden de aarde omvat; wij noemen het
hemel, de Grieken spreken van aether. Deze bezielt, vormt,
voedt, onderhoudt en schept alle dingen, eveneens neemt
hi j na het afsterven alles weder in zich op, hij is de vader
van het al;" maar met zulke beschouwingen is het als met
die van Cleanthes, waarvan Cicero zegt, dat ze alleen den
wij sgeer troosten, die.... geen troost noodig heeft.
Erger echter dan de heldendichten en treurspelen maakten het de blijspelen en kluchten. Plautus (± 254-184), die
een tijdgenoot was van Ennius, bespotte niet alleen in zijn
A.mphitryo op onbarmhartige manier den Griekschen Zeus,
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maar ontzag zich evenmin den gek to steken met de geslachtslijsten der Romeinsche goden. En Plautus schreef
niet als Ennius en Pacuvius voor een klein kringetje van
beschaafde lezers ; integendeel : hij was een fabrikant van
successtukken, die in de eerste plaats er naar streefde
een handje
't is Horatius, die het schamper opmerkt
vol gouden Willempjes in zijn vestzakje to voelen.
Schimpscheuten tegen de zoogenaamde wereldbestuurders moeten opgeld gedaan hebben ; ook de volkstribunen
(echte socialistische demagogen, die in de laatste eeuw van
de Republiek een waren klassenstrij d predikten), maakten
er gebruik van. Macer
zij n rede werd bewaard in de
fragmenten van Sallustius' Historian roept de ,,proletariers" toe: „Wacht ge tot Juppiter of een andere god
een raad komt geven ? , ... Helpt je zelf ! .... Weigert
dienst to nemen in het leger, staakt het werk .... Het is
onrecht, dat gij aan levensgevaar zoudt blootstaan, dat gij
u of beulen zoudt zonder aandeel to hebben in de zoo verkregen winst !"
Dat men in de ernstige dichtkunst met zedelijke verontwaardiging, in de voor het yolk bestemde letterkunde
met spot to keer ging tegen de goden, bewijst wet, dat
het geloof aan hun bestaan en macht nog bestond
anders zou het raved onder Augustus onmogelijk geweest
zijn , maar het Romeinsch gemoed, dat zweefde tusschen
Epicurus en Dionysus, tusschen materialisme en mystiek,
kon voorloopig nog niet de juiste verbinding vinden tusschen den alleenstaanden mensch en den wereldgod. Evenals het financieel bestaan verloren had aan stabiliteit sedert
het wereldverkeer, de groothandel en daarmee gepaard
gaande s peculatie de prij zen ook van de eerste levensbehoeften regelden, wilt het religieus instinct geen weg meer
sinds alle families gelijke belangen hadden, de goden van
alle beschaafde volken Romeinsche goden waren. De Tares
van de familie Quintilius mochten nu niet meer de Sextilii
benadeelen ; de Italische Juppiter Latiaris was collega van
de Karthaagsche Venus Erycina ; en eigenlij k was met
het verdwijnen van die rivaliteiten ook de reden van
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een afzonderlijk bestaan der lokale goden verdwenen.
Het was een font, dat de Romeinen wel hun administratie brachten aan de nieuwe bondgernooten en onderdanen, maar niet hun goden. Zij verzuimden dat, omdat
de leidende persoonlijkheden onder hen elk geloof minachtten. Eerst de keizers voelen behoefte aan een Romeinschen god voor heel het rij k. Maar ze vinden er geen, die
aannemelijk genoeg is. Zelfs Juppiter Optimus Maximus was
to zeer gehavend door de wetenschappelij ke critiek en wat
hij speciaals had, behoorde tot een to laag staanden trap
van godsdienst, was m.agie. Toen probeerden ze het met
de bloedelooze abstractie „Roma" — om haar type to doers
herkennen moesten ze de tweelingen op den helm zetten !
maar zagen ten slotte in, dat het eenig mogelijke was...
zich zelf tot god to maken.
De senaat had van het PythagoreIsme niets willen
weten ; de beste IRomeinen echter zochten juist in die
transscendente wij sbegeerte troost, wanneer het Leven hun
teleurstelling bracht of met felle smarten sloeg. Wij kennen
van alle handelende personen uit den tij d der Romeinsche
republiek niemand zoo goed als Cicero (106-43), in Wiens
geschriften, geboren onder den invloed van de wisselingen
van zij n eigen lot en dat van den staat, we het drama
weerspiegeld zien, dat zich in het hart van ieder Romein
afspeelde in de eeuwen, toen de Romeinsche staat, het
„gemeenebest", waarvoor ieder burger had geleefd en
gestreden, gewerkt en geleden, onderging, omdat hot. .
to groot word.
Toen Cicero nog eon jong enthoesiast advokaat was,
die geloofde in de volmaaktheid der Romeinsche staatsinstellingen en.... in de kracht van het levend woord,
bespotte hij in zijn verdedigingsrede voor Murena den
StoIcijn Cato, omdat die de wijsbegeerte bestudeerde „niet
als hulpmiddel van de welsprekendheid, maar als richtsnoer
voor het leven." Ofschoon hij zelf als consul zich gedwongen gezien had tot maatregelen, die de gewone grenzen
der machtsbevoegdheid van eon Romeinsch magistraat
overschreden, geloofde hij Loch nog aan de volmaaktheid
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van die instellingen en zelfs aan de speciale bescherming
van de goden: „Juppiter, onze Juppiter heeft hem (Catilina)
weersta an, hij heeft het Kapitool, hij deze tempels, hij do
geheele stall, hij u alien willen behouden," roept Cicero
nit, wanneer Catilina in 63 v. Chr. Rome heeft vorlaten.
Maar nauwelijks komt tegnsiag, of hot blijkt, dat de
„ideate" republiek en de stokoude Juppiter niet moor voldoen aan de hartsbehoeften van een ,,beschaafd" mensch.
Dadelijk na den wanhoopstijd van zijn ballingschap
(58-57), gedurende weTken Cicero had moeten ]oven ver
van Rome's magistraten, ver van den tompol van Juppiter,
openbaart zich in hem een voorliefdo voor wijsgeerige
tirades en begint hij twee politieke geschriften to bewerken,
die uitgaan van vreemde grondbeginselen, naar inhond
Grieksch zijn.
De boeken „Over hot Gemeenebest" en die ,,Over do
wetten" staan onder den directen invloed van Plato en de
latore wijsgeeren. Evenals doze geeft Cicero aan zijn practische
beschouwingen eon metaphysische basis. Voordat hij spreekt
over praetoren, aedielen e.d. betoogt hij, dat de wetten de
uitdrukking zijn van do Redo, do Redo, die gemeenschappelijk bezit is van alle menschen en van God. - Dit is
echt SLoIcijnsch.
Aan het slot van de boekon over hot gemeenebost verschijnt Scipio Africanus (altijd hij!) aan zijn kloinzoon in
den droorn. llij wijst hem de diopten van don rnolkweg, do
homeische sforon in geheimzinnigo harmonie, toont horn
de aarde als eon onzichtbaar stipjo to midden van hot
heelal en vraagt dan: ,,Ziet go wol hoe klein hot plekje
is, waarovor nw roern zich wil vorbreidon P"
Nadat zóó Scipio, do eerste mysticus ondor do aanzionlijko Romein en, aan zijn kleinzoon duidolijk heeft to
konnon gogeven, dat hij woreidburger is, als individu voor
hot stoffolijk belang van hot heelal volstrokt onbeduidend,
nadat hij dus hot idoaal van don civis Romanus heeft ter
zij geschovon, toont hij den rnensch wat or grootsch is in
zijn oigen hart, hoe hij in zich iets heeft, dat niet zal
ondergaan, hoe zijn broos lichaam eon onvergankelijke ziel
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huisvest. Die ziel zal na den lijfsdood van de aardsche
banden bevrij d, opzweven, hooger en hooger, van hemelsch
verblij f tot hemelsch verblij f, tot ze oplost in den zuiversten
aether ; oplossing waarnaar ze steeds verlangde, omdat haar
eigen natuur verwant is met den aether, omdat ze niet als
het lichaam onder de aarde kan verzinken.
Dat deze schoone, maar heel on-Romeinsche, theorie
werkelij k een tijd lang in het hart van Cicero geleefd
heeft, bewiijst zijn stemming na den dood van zijn eenige
dochter" Tullia in 49 v. Chr. Hij komt in zijn volmaakt
eerlijke brieven aan Atticus telkens terug op het denkbeeld
voor haar een „kapelletje" op to richten. Hij verontschuldigt zich tegenover zijn vriend, die als Epicureer dit denkbeeld onredelij k moet vinden, maar schrij ft : „Ik wensch
een fanum to bouwen en wil de gelij ke pis met een graf
zooveel mogelij k vermij den, om het idee van een apotheose
to geven."
Maar Cicero geloofde niet steeds aan de onsterfelijkheid van de ziel, aan een hiernamaals ; niet alleen schreef
hij aan Atticus in denzelfden tijd Coen hij voor de ziel van
Tullia een tempeltj e wilde stichten : „De lange tijd, dat
ik niet bestaan zal, gaat me weer ter harte dan de korte
van mijn hier-zijn", maar aan het eind van een philosophisch
de „gesprekken in Tuscugeschrift uit denzelfden tijd
lum" zei hij, dat onze smart bij het verliezen van geliefden ondraaglij k zou zijn, als we werkelij k moesten gelooven, dat ze zich bevinden „in den rampzaligeu toestand,
dien het yolk hun toeschrijft".
Hier wil hij het dus doen voorkomen, alsof hij de overtuiging van de esprits forts van zijn tijd deelt : van modern
denkenden als Caesar, die tijdens de poging tot revolutie
van Catilina gelegenheid vond de theorie ten beste to geven,
dat „de dood het gansche bestaan der stervelingen oplost ;
na dien geen zorgen, geen vreugden weer bestaan", of als
Catullus (87---54 v. Chr.), die zijn Lesbia aanmaant hem
altij d door- to kussen, niet to denken aan een „dag van
morgen" : „De zon kan uitdooven en toch weer komen,
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maar wij blij yen, als eens ons levenslampje uitgegaan is,
doorslapen ; onze nacht is een en zonder einde."
Zoo dacht de jonge man nit Verona, waar de oude
terramara-opvatting moet zijn blijven levee; zoo was de
overtuiging van den afstammeling nit het oud-Latijnsch
geslacht der Juliers en dat hij ze verkondigde, terwijl hij
pontifex maximus was, is precies in den haak. De oudLatijnsche religie bekommerde zich immers volstrekt niet
om de manes, die onpersoonlij k
als de „onderaardschen",
inferz een bestaan hadden, dat de aardbewoners verder
niet aanging, en Naar priesters hoefden zich over een leven
hiernamaals het hoofd niet to breken.
Maar Cicero was niet alleen Pythagoreer of atheist;
hij stamde ook nit .Arpinum, nit het gebergte, waar de
„Sabijnsche" opvattingen omtrent de dooden golden. Wanneer een yolk gelooft aan de mogelij kheid van „spoken",
deze door de zonderlinge bezweringen (Lemuria), die we in
het derde hoofdstuk bespraken, tracht to verdrij ven, den
dooden in het graf zooveel mogelijk moois meegeeft
om hun het verblij f daar aangenaam to maken, kan het
er licht toe komen den Griekschen Hades met al zijn
verschrikkingen : met den veerman Charon, den steenrollenden Sisyphus, de waterputtende DanaIden, den op een
rad gebonden Ixion enz, en bloc over to nemen.
Cicero beschuldigt met recht de tooneeldichters die
dwalingen omtrent kwellingen na den dood to verbreiden
want de Romeinsche tragedies zijn or werkelijk vol van.
En de dichters konden bij hun hoorders niet rekenen op
den invloed van het tegenwicht dier verschrikkingen, dat
de Atheners hadden bezeten in de eon beter hiernamaals,
eon paradij s belovende Eleusinische mysterien. Iets dergelijks bestond in het oude Rome niet en kon niet overgebracht worden, omdat de mysterien tot een stad beperkt
waren en openbaarmaking daarvan ten strengste verboden was.
Hoe groot de heiligheid van doze mysterien was, bewijst de
bekende geschiedenis van Alcibiades. Toen hij in 416 v. Chr.
als opperbevelhebber der expeditie naar Sicilie uitzeilde, was
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hij nog de oog appel van het yolk, maar weinige dagen later
zond datzelfde yolk hem een schip na, om hem ter verantwoording to roepen ! Het gerucht namelijk, dat hij deel genomen
zou hebben aan een nabootsing van de mysterien in besloeen gerucht waartegen Alcibiades met alle
ten kring
kracht was opgekomen bleef loopen en de lieveli.ng van
den demos moest vluchten en jaren lang in ballingschap
rondzwerven.
Cicero, die zoo openlij k spreekt van de PythagoreIsche
theorieen, vertelt ook, dat hij zich deed inwijden in de
Eleusinische mysteri en en zegt, dat zij n leven daardoor
gelukkiger werd, dat wie deze geheimenissen kent, nooit
nieer wanhopen kan; maar wat eigenlijk de plechtigheden
waren, die zoo geruststellenden invloed hadden, verraadt
hij ons evenmin als anderen.
XXv.
Op het yolk van Rome hebben weliswaar de Eleusinische
mysterien geen direkten invloed geoefend, omdat de wij ding
alleen in Eleusis plaats had, maar de Grieken, en de bewoners van de Hellenistische rij ken, brachten naar de nieuwe
wereldstad godsdiensten en doodsbeschouwing en, die verwanten oorsprong en gelijkvormige ontwikkeling hadden
als de Demeter- en Dionysu scultus van Attica.
Dien oorsprong ziet men wel het duidelij kst in de
mythe van Demeter en Persephone.
De godin van het graan, Demeter,
zoo vertelt het
bekende verhaal had een dochter, Persephone; Naar
schaakte de god van de onderwereld en hield Naar gevangen. De smart der moeder bewoog de andere goden tusschenbeide to komen. Zij wisten gedaan to krij gen, dat
aan Persephone toegestaan werd de eene helft van het
jaar in de onderwereld, de andere bij Naar moeder door to
brengen.
Persephone is natuurlij k het zaaikoren, Demeter de
„geest" van het graan.
We behoeven volstrekt niet minachtend neer to zien
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op de „onbeschaafden", die zoo planten bezield dachten
en den news op to haler voor het „animisme" als een lagen
trap van g odsdienst. We hebben daartoe niet bet recht,
want wij alien zij n -- en wel juist in wat we onze beste
oogenblikken noemen animisten : geven we niet aan de
„doode" natuur een „ziel", wanneer we spreken van treurwilgen, van sombere cypresses, bescheiden viooltjes, van
droef geknikte halmen en vinden we niet alien, voorzoover
we niet nit de hoogte neerkij ken op „gemeenplaatsen", die
„beelden" dichterlij k ?
De legende, de mythe van den „korengeest" vindt men
in allerlei landen in meer of minder duidelijk herkenbaren
vorm weer.
In Babylonia luidde ze als volgt : Thamuz
men
vindt hem vermeld in den Bijbel (Ezechiël 8: 14) is de
echtgenoot van Ishtar. Hij sterft in de lente en daalt of
in de onderwereld. Ishtar volgt hem daar en zoekt tegelij k
het levend water, dat hem kan doen herrij zen. De garde
zoo beroofd van de groeikracht (Ishtar is de godin van de
vruchtbaarheid) verdort. Dan verg aderen de goden en
besluiten ondanks het verzet van de godin des doods,
Ishtar to helpen. Hun bode toont haar het 3 evend water,
Thamuz wordt opgewekt en keert met Ishtar op garde
terug .
De proza-uitleg van dit „dichterlijk" verhaal is deze :
de planteng roei van Babylonia verdroogt on der de brandende zon reeds in de lente en herleeft eerst door de
herfstreg ens.
In Phenicie en later ook in Griekenland en Rome
beweende men den dood van Thamuz, maar men noemde
hem Adonis en beschouwde hem als Astarte's of Aphrodite's
geliefde.
De Grieksche legende vertelt zoo : Adonis is de beminde
van Aphrodite; op de jacht wordt hij door een everzwijn
gewond en sterft. Aphrodite beweent hem.
Zoo verklaarde Hellas het gebruik, dat de vrouwen
eenige dagen rouwden bij het wassen beeld van een schoonen
jongeri man, dat tentoongesteld is op een bed van spoedig
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verwelkte bloemen en dan met gejuich diens opstanding
vierden.
Dat Adonis een „vegetatie-god" is, het plantenleven
verbeeldt, wordt hier slechts door de verwelkende bloemen
aangeduid; het everzwijn van de mythe vertegenwoordigt
een ander principe, 't doelt niet op de herleving van het
voedend graan, maar op de voortplanting van sommige
dieren.
Vele volken hebben heilige dieren, die ze liefdevol
verzorgen, waarvan ze vaak den naam aannemen en met wie
ze zich graag vereenzelvigen. Wij voelen, zoolang we kinderen zijn, ook nog wel de bekoring daarvan. De „Indianen"boeken danken voor een groot deel hun popula.riteit aan
de mooie namen der koperkleurige helden : „Wilde Bison"
„Zwarte Adelaar" e.d. Historische voorbeelden geven bij voorbeeld de Samnieten die oudtij ds den wolf vereerden en
zich daarom Hirpi of Hirpini noemden, wat in hun taal
wolf beteekende, en het Italiaansche gesl acht Orsini, dat
heet naar den beer, dien het in zijn wapen voert.
Zoo'n dier is den stain of het geslacht, dat het vereert,
als symbool heilig en daarom onschendbaar. Een exemplaar
er van wordt altij d met bizondere zorg behandeld en gevoed.
Dat de stad Rome nog een wolvenpaar en Bern in Zwitserland beren onderhoudt, duidt aan, dat de oorspronkelijke
bewoners van die steden wolf en beer als zinnebeeld hadden,
als „wapenteeken".
Dit bescb ermen d, speciaal verzorgde dier men
noemt het in de anthropologie totem — wordt natuurlij k
oud. Dan dreigt het gevaar, dat het sterven zal v6br men
een plaatsvervanger heeft. Bovendien maakt het een slechten indruk, wanneer de „stamgod" ouderdomsverschijnselen gaat vertoonen. Daarom plegen stammen, die een totem
hebben, het heilig dier to dooden, vbbr het oud wordt.
Deze vermoording van hun stamgeest, hun god, is
aan den eenen karat een gevaarlijke handeling, die wraak
doet duchten ; aan den anderen een gelegenheid den beschermgeest zoo innig mogelij k in zich op to nemen, zijn
bloed to drinken en zich daardoor met hem to vereenzelvigen.
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Wie bloed van een dier in zich opneemt, krij gt daarvan de eigenschappen. Zeggen wij niet, dat een Iafaard
hazebloed heeft en lij kt niet de theorie van het „ossenbloed" drin ken, die de basis vormt van zooveel „versterkende" middelen, eer totemistisch dan wetensch appelij k ?
De stamgenooten dus, die het totemdier dooden, en
zijn bloed drinken
ook wel zijn vleesch rauw eten
krij gen daardoor zijn eigenschappen. Om dat duidelij ker to
doen uitkomen, plegen ze zich to steken in de huid van
die dieren en den naam van den god aan to nemen.
Ook de klassieke oudheid ke pt daarvan voorbeelden.
De Atheensche vrouwen, die het feest vierden van Artemis
als „godin" der beren, kleedden zich in berenhuiden ;
de Maenaden, die het pert Pen theus offerden, droegen
hoiden van herten; de volgers van Bacchos noemden zich
Bakchoi en, wanneer ze vrouwen waren, Bakchai.
Soms vereenigen zich verschillende mythen, waarschijnlijk terngevolge van de vermenging van stammen met verschillende totems. De Maenaden en de Bakchai heeten
bijvoorbeeld wanneer ze Orpheus verscheuren Bassariden ;
bassareus is een oud woord, dat vos beteekent. De Maenaden dus, die „herten" zijn, wanneer ze Pentheus verscheuren, zijn vossen als ze Orpheus dooden. Dit wijst op een
vereering van den vos als totem.
Nu vallen later de 1Vlaenaden, die Pentheus dooden,
samen met de Bassariden, die Orpheus verscheuren, en met
een Volk, dat Zagreus offert. Deze Zagreus, die heet to
herleven als Dionysus, is een Stier. Dat blij kt uit een oud
gebedsformulier, waarin hij aangeroepen wordt als „hoog
geeerde stier" en uit de omstandigheid, dat Dionysus nog
in klassieken tijd met horens wordt afgebeeld.
Zoo was de animistischhe oorsprong van deze namen,
maar wanneer Zagreus en Dionysus in de Grieksche letterkunde verschijnen, dragen ze reeds een heel ander karakter.
Aan het oorspronkelij ke totemisme knoopte zich in Thracie,
misschien onder invloed van Aziatische godsbeschouwingen,
een moraal vast. De stier Zagreus werd een halfgod, door
zijn vader Zeus gezonden om weldoener to worden van de
0. E. XIII 6
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aardbewoners. De Titanen, dat wil zeggen de reuzen, die
de aarde bewoonden vbor de menschen hun gewone gestalte
kregen, waardeerden het beschavingswerk, dat Zagreus onder
hen wenschte to beginners, niet; integendeel: zij doodden
den godsgezant. Weliswaar wekte Zeus zijn zoon weer op
als Dionysus maar hij strafte de menschen voor wat
de Titanen, hun voorvaderen, hadden misdaan. Hij veroordeelde n amelij k hun onsterfelij ke zielen tot een verblij f in
lichamen, die hun wares als graven of kerkers ; en wanneer
de lijfsdood den eenen kerker opendeed, bande de wrekende
god de boetende ziel dadelij k weer in een nieuw geboren
wezen ; waar ze weir leed, wat ze meende ontkomen to zijn.
Er scheen geen verlossing mogelijk, omdat de menschen
geen uitweg kenden uit het labyrinth der zielsverhuizingen,
geen middel vonden om den kring der wedergeboorten to
breken. Tot Orpheus kwam, die hun het raadsbesluit der
goden vertolkte. Maar in razernij sloegen de beweldadigden
hun leidsman dood en verloren daarmee het middel, dat hij
hun geschonken had.
Deze misdaad tegen den uit hen geboren Heiland en
tegen zich zelf verzoende den wrok van Zeus over den dood
van zijn zoon Zagreus. Zoo kwam het, dat na de vermoording van Orpheus de m.enschen de macht hebben den
,;cyclus der wedergeboorten" to verbreken. Zij moeten, om
dien zegen deelachtig to worden zich laten inwij den in de
Orphische mysterien ; dan leeren ze zekere tooverspreuken,
die den doode het verlof verschaffen to drinkers uit de bron
des levens. Door dezen dronk bevrij dt de onsterfelij ke ziel
zich van Naar aardsche natuur, dat deel van b aar wezen,
waarin de zonde zetelt, en zoo gereinigd „troont ze to
midden der heroen".
Heel deze zieletheorie, die uitgaat van de stelling, dat
de garde een tranendal en het m enschenlot een straf is,
was den Latijnen vreemd. Hun manes waren tristes, beklagenswaardige wezens, die het onder de aarde zoo naar vonden,
dat ze graag weer eens in hun vroegere woonplaats kwamen
kijken. De Latijnsche opvatting van leven en dood was
namelij k dezelfde als die van de Homerische gedichten,
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waarin de doode Achilles aan Odysseus vertelt, dat het
beneden zoo'n treurig bestaan is, dat hij liever daglooner
op aarde dan koning in de onderwereld wezen zou.
Ook van het offeren van totems vonden we in den
Latijnschen godsdienst geen spoor. Een oer-Latijn kon zich,
dunkt me, heelemaal niet indenken in de mogelij kheid, dat
een numen n atuurmacht met scherp begren sde bevoegdheid — door de menschen zou kunnen worden gedood. Zijn
hoogere wezens hadden niets menschelijks of dierlijks; dat
ze oud zouden kunnen worden, daaraan dacht hij evenmin als
wij aan de mogelij kheid, dat de zwaartekracht zou gaan
verzwakken.
In den Sabijnschen eeredienst daarentegen waren de
aanknoopingspunten voor een Zagreus-Orpheus mythe wel
to vinden.
De gebruiken bij de Lupercalia, later het hoofdfeest
Van den boschgod Faunus, bewijzen, dat oorspronkelijk een
geit als totem werd vereerd. Faunus' beeld in het Lupercal werd met een geitevel omhangen en ook een bok
geofferd. Na dit offer werd het voorhoofd van twee
jonge manners met een bloedig m es aangeraakt ; het bloed
echter met in melk gedrenkte wol dadelij k weer afgewasschen,
waarna de jongelingen lachen moesten. Nadat het offerdier
door de priesters — luperci — was opgegeten, liepen deze
slechts gekleed in geitenvellen rondom de oude stad : kin derlooze vrouwen lieten zich door hen met riemen van geiteleer
slaan in de hoop, dat ze tengevolge daarvan kinderen
zou den krij gen.
De beteekenis van al deze handelingen is duidelij k. De
•of Eeraars eten van het heilig dier, van den geslachten „god",
en worden daardoor aan hem gelijk, zij erven ook zijn bevruchtende kracht. Maar het verslaan van het totem is
een misdaad, die slechts door bloed verzoend kan worden;
daarom worden de twee jonge manners symbolisch neergestooten. Omdat ze gestorven heeten, worden ze met melk
het gewone bestanddeel van een doodenoffer aangeraakt. Maar omdat ze in werkeli j kh eid leven blij ven, wordt
de bevlekking van het heilig bloed door een wrij ven met
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wol van hen weggenomen. De wol troffen we reeds vroeger
aan onder de Februa, de reinigingsmiddelen, die de bezoedeling der dooden in de maand Februari uitwischten.
Van gevaren verbonden aan hit offeren hebben wij
ook sporen meenen to vinden in het Regifugium en Poplifugium; dagen, waarop of de koning of het yolk op de
vlucht ging ; na het dooden van het gewij de dier wellicht..
Eon eenigszins verder ontwikkelde — meer tot Zagreus
en Dionysus naderende — phase van de mythe van den
door de handen van zijn vereerders stervenden god zien
we in de gebruiken, die in acht genomen worden ten opzichte van den rex Nemorensis ( den „koning van het wood"),
den priester van de vruchtbaarheidsgodin Diana, die haar
tempel had bij het meertje van Nemi op het gebied van
het stadje Aricia. We vertelden reeds hoe de titularis van
dit gevaarlijk ambt door zijn opvolger werd doodgeslagen,
wanneer het hem niet gelukte dien in een tweegevecht to
overwinnen.
flier was het blijkbaar de bedoeling to voorkomen,.
dat de priester, die de godin vertegenwoordigde, ja misDianus naast
schien eigenlijk haar manlijk evenbeeld
Diana was, oud zou worden en krachteloos. Hij diende
als personificatie van de voortbrengingskracht altij d sterker
to zijn, dan iedere mogelijke tegenstander.
Ofschoon geen van doze overoude cultusgebruiken in
Italie zich tot eon hoogeren trap ontwikkelde, geen eon
zedelijken achtergrond kreeg, begrijpt men toch, dat de
mystieke theorieen der Orphici den afstammelingen der
bergvolken niet zoo d wa gs geleken moeten hebben als den
Latij n en.
Zooals we zagen stemden de transscendentale beschouwingen van den wij sgeer Pythagoras met die van de Orphici
overeen. Nu was wol in den eersten tijd van de Romeinsche
studien in wij sbegeerte de Samier, van wien zooveel zonderlings verteld word, eon beetje gewantrouwd en neigden de
materialistische wereldbeheerschers tot Epicurisme en Stoa,
maar de velen, die onder het onvoltooide van den revolutietij d leden en Loch niet tot Pen inwij ding in de mysteries
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konden besluiten, moeten zich zeer verlicht en gesterkt
gevoeld hebben, then Posidonius het dualisme van lichaam
en ziel, waardoor een geloof aan persoonlijke onsterfflijkheid
mogelijk werd, uit het Pythagorelsme in de Stoa overbracht.
Een van die velen was Cicero, die sedert zoo Pythagoras in
de officieele wetenschap was opgenomen — Cicero had bij
Posidonius zelf gestudeerd niet weer schroomde den
ouden Scipio een mystieken droom to doen droomen
aan het slot van een boek over de beste staatsinrichting.
De Pythagoreische philosophie was van het epos van
Ennius bevorderd tot de theoretische geschriften van een
oud-consul over de inrichting van een modelstaat.
Het StoIcisme met zij n theorie der goddelij ke en menschelij ke Rede leverde de inleiding tot het „wetboek" van
Cicero, waarin ook veel gesproken wordt over het „recht
der dooden", der oud-Latijnsche manes; de „boeken over
den staat" eindigen met de harmonie der sferen en het
opgaan van het goddelij k deel der menschenziel in den
hemelaether. Waarlij k, het overwonnen Griekenland had
den „ruwen" overwinnaar wel vast aan zich gekluisterd !
Weinige tientallen jaren na deze legitimatie van het
dualisme van ziel en lichaam verschijnt de theologie der
Orphici, zonder Stoische of Pythagoreische bij mengsels, en
nauwelij ks omhuld met een lichten sluier van quasi-wetenschappelijkheid in de Romeinsche letterkunde. Weer is
het een episch dichter, die zich tot heraut maakt van de
nieuwe stem, maar hij is niet meer lid van een kring van
dissidenten, als Ennius was, neen, hij is de hofdichter zelf,
het genie, waarvan de nieuwe heerscher, Augustus, alles
verwachtte .... voor de herleving van den ouden staatsgodsdienst !
Van het vierde herdersdicht van Vergilius heeft men
lang kunnen gelooven, dat het de komst van Christus op
aarde voorspelde, zoo verheven is de toon, zoo duidelijk
het Messianistisch karakter:
„Wanneer nog een laatste spoor van de gemeensehap„pelij ke zonde in ons bleef, zal het nu onder uw leiding
„worden gedelgd. Een kind zal als god geboren worden,
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„het zal de halfgoden onder de goden zien opgenomen,
„zelf onder hen gezien worden en koning zijn van de
„wereld, die het vrede bracht door van zijn goddelijken
dra zal uw uur
„vader geerfde deugden .. , . Betreed
„gekomen zijn het pad, dat u tot roem zal voeren, edele
„godentelg, spruit van den hemelvader ! Zie hoe het heelal,
„hemelen, acrd' en zeeen zich verheugen op de komende
„eeuw van geluk."
In het misschien een jaar of tiers later (omstreeks 30
v. Chr.) voltooide leerdicht over den landbouw grijpt de
dichter de gelegenheid, dat hij spreekt van het vernuft
der bij en, aan om terug to komen op de onsterflij kheidshypothese. Hij stelt het pier voor, alsof anderen veronderstellen, dat de bijen ook een deeltje bezitten van het
„goddelijk vernuft" en den „hemelschen adem"; anderen,
die meenen, dat de godheid het al doordringt, dat aan
hem, den alomtegenwoordige, menschen en dieren het „ijle
leven" ontleenen, aan hem het teruggeven, als het zich
bevrijdt uit zijn aardsche banden, „dood zou niet bestaan,
de levensbeginselen zweven, zegt men, van de aarde op
naar de sterren".
Een van de regels, waarin deze wijsgeerige levensbeschouwing wordt ten beste gegeven, is een letterlij ke herhaling van een vers nit het vierde herdersgedicht. Vergilius
dacht blij kbaar daaraan terug.
Hij moet wel heel zijn leven lang een steun gevonden
hebben in deze Orphische theorie, want in zijn grootste
werk, de patriottische Aeneis, die hij ouvoltooid liet, keert
ze weer terug, en ook pier vormt ze, als in de Georgica,
een episode, die zonder schade voor het verband kan worden
bekort of zelfs weggelaten.
Wanneer Aeneas onder geleide van de schim zijns
vaders Anchises de on derwereld bezoekt, ziet hij aan den
oever van de Lethe dicht als een bij enzwerm (zou deze
zinspeling op de juist besproken plaats nit de Georgica
toevallig zijn ?) tallooze schimmen fladderen. Anchises zegt,
op Aeneas' vraag, dat dit de schimmen zijn van hen, die
op het punt staan herboren to worden en die daarom eerst
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in den onderaardschen stroorn vergeteiheid drinken moeten,
en verklaart zich bereid daaronder de toekomstige helden
nit de Rom einsche geschiedenis aan to wij zen. De voor-.
stelling van dezen had dus dadelijk kunnen beginnen. Maar
neen, eerst geeft Anchises in zwaren philosophenstijl Vergilius' taal herinnert hier weer dan ooit aan Lucretius
de leer van erfzonde en reIncarnatie ten beste, waarbij hij
de door de Grieken overgeleverde kwellingen van de onderwereld voorstelt als een vagevuur, dat de zielen loutert,
vobr ze weer in aardsche lichamen herboren worden, en
als einddoel van den kringloop der wedergeboorten het
opgaan in de godheid, het opgenomen worden in den reinen
aether, dat wil zeggen het niet- herboren worden noemt :
„Dieren en menschen hebben in zich een vuurvonk
„van godlijken oorsprong, maar het van zonde bevlekte
„sterflij k lichaam belemmert hun streven naar hooger, sluit
„hen in somberen kerker, zoodat zij den lichtenden hemel
„niet weer zien. Ook na bet scheiden nit het aardsche leven
„is niet dadelij k de zond esmet, die zoo lang en zonderling
„met hun wezen vergroeide, van hen verdwenen" ; eerst
dient hun wezen gelouterd ; „een deel hangt vrij in stor„mende winden, van anderen spoelt eon breede stroom de
„besmetting weg of brandt eon vuur die nit, ieder krijgt
„in de onderwereld eon eigen lot to dragon, totdat na de vol-•
„tooiing van den kringloop de ingevreten smet is uitgerukt
„en het aetherisch vuur weer straalt in reinen glans".
Het lij kt alsof Vergilius zijnlandgenooten telken s weer
heeft willen wijzen op de troost, die to vinden is in de
leer van zielsverhuizing en loutering, vooral voor wie leeft
in eon haastig zich ontwikkelenden en vervormenden tij d ;
ik zou geneigd zijn hem to vergelij ken met de predikers
der theosophie, die in onze dagen eon nauw verwante theorie
verkondigen. Maar nog moor schijnt het zijn doel geweest
to zijn Augustus to overtuigen, dat de Orphische leer een
nieuwen inhoud geven moest aan het naar steun smachtend
hart der veel beproefde menschheid (het vierde herdersgedicht word geschreven na het einde van de langdurige
burgeroorlogen), die niet moor tevreden zijn kon met de
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koud generaliseerende Latij nsche religie, welke Augustus
tenmiuste naar den uiterlijken schijn deed herleven.
Is niet de uitdrukking uit de Aeneis, die ik boven cursiveerde : „ieder krij gt in de onderwereld een eigen lot to
dragen" (Letterlijk staat er : ieder van ons ondergaat zij n
eigen manes) een duidelij k protest tegen de leer der onpersoonlijke, onaandoenlijke manes, die we in practijk gebracht
zagen in de doodensteden der terremare, die nog kaler zij n
dan de armengraven van onze groote steden ?

XXVI.
Cicero en Vergilius hebben ons getoond, wat er in
geestelijk opzicht omging onder de hoogere standen en de
intellectuels van de laatste eeuw voor Christu.s' geboorte ;
van andere kringen spreken ons de minder ernstige pueten.
De wufte jonge dames, over wie ons Ovidius, Tibullus en
Propertius velerlei vertellen, en Naar omgeving, die ook in
die boeken leeft, behooren tot een klasse van menschen,
die zich ten alien tij de onderscheidde door bij geloof en
bigotterie. Wat leeren ons de minnedichten van dezen
ltijd omtrent Naar religieuze gedachtenwereld ?
Van de landsgoden blijkt de Diana van Aricia, Wier
priester op zoo zonderlinge manier een opvolger kreeg,
grooten toeloop gehad to hebben : de fakkeloptocht op
Naar feest was voor mannen, die „relaties" zochten, een
van de beste gelegenheden kennis to waken. De vrouwen
immers, wier hoop door de godin bevredigd was, droegen
op den eersten Maart in processie een paar brandende
kaarsen of fakkels van Rome tot Aricia ; van vele vervulde
wenschen g etuigden ook de „votieftafels" in den tempel bij
het meertje.
Diana beschermde in geval van ziekte het leven van
vrouwen en met Diana.... de Egyptische Isis.
Wanneer Cynthia, de geliefde van Propertius, van
Naar ziekbed opgestaan is, raadt de dichter Naar, zooals
ze beloofd had, mee to zingers in het koor ter eere van
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Diana en bovendien aan de godin, „die vroeger een koe
was," de toegezegde nachten to wij den.
Egypte bewaart in zijn droog klimaat alle overblijfselen van de oudheid ongedeerd ; 't is alsof zijn religie een
even sterk conserveerend vermogen heeft. Zoo kwam het,
dat de Romein Propertius in den tij d van Augustus moist,
dat Isis eens duizende jaren geleden een koe was
geweest. 1Vlaar al sinds lang was zij een godin en eene, die
veel wend vereerd !
Toen in het jaar 58 vdor Christus de senaat had besli.st, dat Naar tempel een plaats was, waar afgoderij werd
beoefend, en een consul opdracht kreeg het gebouw of to
breken, kon men geen enkelen arbeider vinden, die het
waagde het sloopingswerk to beginnen. De consul zelf
zag zich genoodzaakt een bijl op to nemen en daarmee
een gat in de deur van den tempel to slaan om het yolk
to toonen, dat de godin niets vermocht tegen de Romeinsche staatsmacht.
De tempel werd toen verwoest, maar de vereering der
godin bleef bestaan ; in 53, 50 en 48 v. Chr. vernemen we
weer, dat altaren die men aan haar gewij d had (n.b. op
het Kapitool!), op hoog bevel worden afgebroken.
Een oogenblik lijkt het, alsof de Romeinsche staat de
oude method e van de evocatio, het „naar buiten roepen",
ook op Isis zal toepassen : in 43 voor Christus spreekt men
er van een staatstempel to stichten voor de godin. Het
schij nt echter bij het plan gebleven to zijn. Al spoedig na
43 verdeelen Octavianus en Antonius het rijk in een
Westelij k en een Oostelij k gedeelte. Antonius geraakt onder
den invloed van Cleopatra en gedraagt zich als een oostersch
despoot. Octavianus maakt tegen hem en tegen alles wat
Oostersch is, in Rome stemming. In de eeuwige stad liep
het gerucht, dat Antonius, wanneer het hem gelukken
mocht Rome to veroveren, de hoofdstad der wereld aan
zijn tweede echtgenoote cadeau zou doen en de zetel der
regeering naar Alexandria verleggen, en men vertelde er,
dat Cleopatra, wanneer ze jets bezweren Wilde, zei : „Zoo
waar moge ik op het Kapitool rechtspreken !" Octavianus
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logenstrafte blijkbaar die praatjes niet; het schijnt hem
zelfs aangenaam geweest to zijn, dat zoo jets den haat
tegen Antonius aanwakkerde.
Men begrijpt, dat voor Isis Coen geen gunstige wind
waaide in Rome en dat Augustus, Coen hij alleenheerscher
werd, er allerminst aan dacht aan de Egyptische religie
den zedelijken achtergrond to ontleenen, waarvan ieder
hem aanduidde, dat zij ontbrak in den Romeinschen godsdienst.
Hofdichters als Vergilius en ioratius begroetten de
zegepraal van het Westen over het Oosten met geestdrift.
Vergilius beschreef in de Aeneis den ondergang van Dido,
die trachtte de afreis van Aeneas naar Italie, waar zijn
nakomelingschap Rome zou stichten, to vertragen en dacht
daarbij zeker aan Cleopatra, die ook tevergeefs gepoogd
had Octavianus van zijn levensdoel, het herstellen en bevestigen der oud-Romeinsche macht, of to houden.
Horatius gaf weer direct uiting aan de gevoelens der
echte Romeinen, toen hij, ter viering van de overwinning
van het Romeinsche gemeenebest over het dreigend Oostersch despotisme, zong :
„Nu mag men weer feest vieren, nu den goden lecti„sternia spreiden, rij k als de maaltij den der Saliers ; vroe„ger zou het zonde geweest zijn den ouden wijn nit den
„kelder to halen, vroeger, toen nog de koningin van Egypte
„in waanzinnigen overmoed den val van het Kapitool, den
„dood van het Romeinsche rij k bereidde .... Zij kende
„peen grens weer in Naar verwachting, dronken van zoet
„geluk , , .. "
Nog jaren later herhaalt Propertius in een van zijn
Rome verheerlijkende gedichten, vat men vbbr den slag
bij Actium (31 v. Chr.) vertelde : „Dat Cleopatra als prij s
„van Naar schandelijk huwlijk de stad Rome vroeg en de
„senatoren tot Naar onderdanen Wilde maken."
IIet „hof" en zijn spreekbuizen waren anti-Oostersch,
vooral ook anti-Egyptisch gezind. Octavianus beval na de
overwinning een dankfeest van vele dagen en liet toe,dat
men den eersten dag van de maand Augustus tot een vasten
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feestdag maakte, „omdat" ZOO zegt de olcieele kalender
„op dezen dag de keizer den staat van een allerdroevigst
gevaar bevrij d heeft". Ilij werd, zooal s ik in het begin van
dit opstel vertelde, een trouw bezoeker van den nieuwen
tempel, Bien hij voor Juppiter Tonans s tiehtte, en ieder,
die bewijs Wilde geven van loyauteit, volgde zijn voorbeeld.
Maar het yolk van Rome bekommerde zich om wereldpoliti.ek niet : het l iet zich door zijn hartsbegeerte voeren
naar de godshuizen, waar het die bevredigd voelde. En
naar geen godenwoning Bing het, vertegenwoordigd door
zijn vroomst bestanddeel, de vrouwen, trouwer op dan naar
die van Isis.
Wanneer Tibullus op Korfoe ziek ligt en hij, ofsehoon
bij zijn vertrek nit Rome alle voorteekenen gunstig warm,
bang is ver van zijn vaderland en zijn verwanten to zullen
sterven, spreekt hij zijn geliefde Delia aan :
„Wat helpt mij nu uw Isis; wat, dat gij zoo vaak het
„sistrum klinken deedt ; dat gij vroom de voorgeschreven
„baden naamt en uwe nachten wij ddet aan de godin ? Kom
„mij nu to hulp, o godinne -- dat gij genezing brengen
„kunt bewij zen de vele dankbetuigingen, die in uw tempel
„hangen — dan zal mijn Delia, Naar gelofte getrouw, in
„linnen kleed voor de heilige deur zich nederzetten en twee,,maa1 per dag met loshangende lokken uw lof verkondi„gen, een stichtend schouwspel voor de vereerders van de
„Egyptische godin".
Deze dichterwoorden toonen ons, wat de RRomeinen in
den dien st van Isis vonden, ter Wij l het in de eigen lan dsreligie ontbrak. Ze von den er een uitgebreid ritueel met
persoonlij ke gebeden onder begeleiding van de schel
klinkende sistra, die de extaze versterkten , met reinigingsceremonien -- de vrome volgelingen van Isis, die in Egypte
zich in den Nijl onderdompelden, namen zulke baden ook
in den kouden Tiber —, met verplichte kuischheid als
voorbereiding tot den gemeenschappelij ken eeredienst. Deze
had, zooals we van Tibullus hooren, tweemaal per dag
plaats en was publiek. De leden der gemeente droegen
zelf bij tot vermeerdering van de stichting. Wie een gunst
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van de godin had mogen verkrij gen, getuigde daarvan ten
aanhoore van de schare of king een dankbetuiging op aan
den wand van den tempel. Wie zich schuldig voelde aan een
vergrij p, deed openlij k booth: hij kuste den drempel des
heiligdoms, ja kroop op zijn knieen er rond om heen.
't Is weer Tibullus, die ons met doze penitenties bekend
maakt.
Ook buiten de tempels bemerkte men den invloed van
den Isis-dienst. Ovidius zegt, dat niemand een Isis-priester
als hij aanklopt, met leege handen van zijn dour wegzendt,
evenmin als den voor de armen collecteerenden dienaar
van Cybele, omdat zij beiden vragen voor hun god, niet
voor zich zelf. „En die goden zijn barmhartig, Isis geeft
zelfs aan menschen, die ze blind gemaakt heeft, het licht
der oogen terug, als ze ziet, dat ze over hun zonde echt
berouw hebben". Ovidius vertelt dit alles om Augustus, die
ook eon god is, tot clementie to bewegen. Het nieuwe
godsbegrip moot wel diepe wortels geschoten hebben in de
harten van alien, als de balling van Tomi, die toch de gevoeligheid van den keizer zooveel mogelijk ontzien moest,
den overwinaar van Antoniu.s en Cleopatra, den bestrijder
van den Oosterschen geest, hem, die volgens den geschiedschrijver Dio Cassius „de tempels van Isis weerde buiten
het pomerium", waagt to wijzen op Naar voorbeeld !
De theologie van dozen Egyptischen godsdienst verschilde eigenlij k niet veel van die der Orphici, de Grieken
zelf waren getroffen door de groote overeenkomst van de
mythen van Isis' noon Osiris en die van Dionysus-Zagreus
en Orpheus.
Osiris is eon halfgod, die de menschen beschaving
brengt. Zijn brooder Set of Typhon d©odt hem nit ij verzucht en snij dt zijn lichaam in veertien stukken. Zij n
zuster en vrouw Isis zoekt doze alle weer samen en richt
voor ieder eon grafteeken op. Hun noon Horns wreekt,
zoodra hij volwassen geworden is, zijn vader en roept hem
door tooverspreuken in het leven terug ; Osiris regeert sinds
dien in het doodenrij k.
Op den bodem van deze legende ligt zeer waarschij n-
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lijk weer het oude gebruik van het offer van een heiligen
stier — Isis heet immers altijd de koe , die door de geloovigen wordt opgegeten en dan opgewekt, dat wil zeggen
door een anderen vervangen. Dat de Osiris-aanbidders
zich verwant voelden aan hun verlosser, hun god, bewij st
de omstandigheid, dat in de oudste Egyptische graven
lijken gevonden worden, die opzettelijk in veertien stukken
gesneden zijn. De verklaring daarvan is deze : de doode
was ook een Osiris, hij stierf als zijn god en eerst op den
dag des oordeels, als het duizendjarig rijk aanbreekt, zullen
zijn ledematen weer worden vereenigd.
Van deze oude voorstelling was in Romeinschen tij d
niets overgebleven. Men geloofde toen van Osiris — als
van Adonis, Dionysus-Zagreus en Orpheus , dat hij een
weldoener der menschheid geweest was, door de macht van
het kwade gedood, door het yolk beweend, maar ten slotte
volgens den wil der goede goden als god herrezen. Het
droeve lot van den Verlosser en zijn eindelijke belooning
troostten den bewoner van het aardsche tranendal, die het
Osiris-drama in de lotgevallen van zijn eigen ziel weerspiegeld zag, en deed hem hopen op een beter leven
hiernamaals.
Hoe ver zijn we her van den staatsgodsdienst der
Lati j nen, wier numina niet weer waren dan de hemel sche
collega's der consuls, die niet to klagen hadden, wanneer
men hun de verplichte eerbewij zen in den vorm van offers
bracht, maar van wie men ook niets verlangen mocht dan
precies dat, waartoe ze aangewezen waxen. Wie dacht in
't oude, 't echte, Rome over de eigen goden, als de goddelooze Ovidius spreekt over de vreemde Isis? W ie ken de
Coen de woorden : zonde, berouw, vergiffenis, onsterlijkheid
en opstanding ? Vergilius kon niet duidelij k spreken, toen
hij Wilde verkondigen, dat wij na onzen dood ieder een
bizonder vagevuur doorleven, dat onze persoonlijke van het
lichaam gescheiden ziel een eigen bestaan behoudt, kon
niet, omdat het Latij n voor „schimmen ", voor „onderwereld",
voor „bestaan hiernamaals" slechts onpersoonlijke, meervoudige woorden had.
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En hoe tinders zijn de tempels nu
tijdens Augustus
dan in de dagen van en voor Scipio. Hem zagen de
tempelwachters voor gek aan, omdat hij Wilde nadertreden
tot den god, met Juppiter Optimus Maximus spreken Wilde,
terwijl toch geen verstandig mensch anders dan op bepaalde
feestdagen dacht aan dat numen, het slechts aanbad, wanneer de staat in hoogen nood was. Nu is tweemaal op
iederen dag een aandachtige schare vereerdgd onder het
dak der Egyptische godin om zich to doen stichten door
de ceremonies, Welke de priester uitvoert op en bij het
altaar. Boetelingen zingen den lof der godin gedurende
den dienst ; in het wit gekleed zitten ze op Naar drempel,
op bloote knieen kruipen ze rondom Naar heilig huis. Omdat ze weten, dat berouw hun hulp brengen kan, dat de
godin barmhartig, verlossing mogelijk is uit den nacht des
doods, omdat de mensch mag hopen op een herrijzenis als
werd gegund aan den heiland Osiris.
Wat Cicero en Vergilius kleedden in het fashionable
gewaad van StoIsch-PythagoreIsche wijsbegeerte en zoo
den ontwikkelden smakelij k maakten, leerde het yolk in
de omgeving van Isis en doorvoelde het in de myystiek van
haar dienst. De dichter Prudentius (c. 348—c. 410) zegt,
dat de door Augustus b ewerkte wereldvrede den Christus,
vo6r hij kwam, den weg bereid heeft. Hebben wij niet het
recht er bij to voegen, dat ook de vrome stemming van
dien tij d het nieuwe geloof gunstig was P
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I.

Mij n ziel was Bens gelijk aan de' opgesprongen krater,
Die steden zet in gloed met nooit-vermoeden brand,
Dan terugkeert tot de rust, maar voeden blijft voor later,
Diep, het inwendig vuur under geteisterd land.
Waar Bens de vlammenbrand deed daavren 't zwaar gevaarte,
Gapen met breede wond den bergwand in zijn flank
Ligt thans het rustig weer, dat spiegelt in zijn klaarte
Den eeuw'gen loop der zon, der wolken vluchtig blank.
Maar under blijft het vuur en de card, na eeuwen zwij gen,
De oude verwoestingsmacht op 't onverwachtste toont
Zoo blijft, naar buite' in rust, in mij, inwendig dreigen
Het nooit bedwongen vuur, dat in mij n diepten woont ... .

II.

Oosterbeek.
Sinds twintig jaren is er niets gebeurd ... .
De steen alleen wat weer bemost en holler;
Wellicht het on-gesnoeid geboomt wat voller;
Het oude hek verfloozer ... , en.... verkleurd.
En ik ben, als die dingen, ook gebleven
Met de oude ziel, nog jong, op de oude plek,
.Als ware' er, na den dag van mij n vertrek,
Iets van mij zelf in alles blij ven leven.
De zelfde beek gaat door hetzelfde bed
Naar zelfden vijver langs dezelfde boorden,
Als toen ik haar den eersten avond hoorde
Preevlend Naar eeuwigdurende gebed.
0! klein, klaar water zijt gij t6ch gevloeid,
In mij n If-wezigheid a1 blij ven bruisen ?
En, popels, zijt gij maar t l door gegroeid
En met nieuw loover stadig blijven ruischen P
En, zwanen, hebt gij steeds het vij vervlak
Doen rimp'len met het blank van uw gevedert'
En zonne, zaagt ge ' er twintig jaren 't strak
Stralende wonder van uw beeld verteederd ?
Leer, watervlak, mij als gij zelf to ziju,
Leer mij dat spiegelende diep to blij ven,
Waar zon in schijnt, waar wolken d y er drijven,
Maar zelf beweging-loos bij schaauw en schijn;

V ERZEN.

465

Hergeef mijn ziel, zoo 't lichaam Bens veroude
De vreugd der jeugd van godgelij ken knaap,
Laat hem verwezenlij ken wat hij schouwde
In wakend droomen dieper dan de slaap,
Leer Mar to zij n tot zij ner dagen Bind
Spiegel van schoonheid, schbonheid tot de laatste
Stonde zijns levens zich in Naar weerkaatste
En de onbewuste weer voor Naar verschijnt.
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III.

Toen stood ik voor een venster, waar
Ik had gestaan voor twintig jaar,
En wist niet wat me' ontroerder maakte :
De vreugde van een nieuw verschiet
Of weemoed om een droefeind lied,
Dat ik eens zong Coen ik ontwaakte ... .
Ik had gekend het bitter eind
Van 't eindige, dat eindloos schijnt,
Wanneer 't in jeugd ontgloeit, voor even ;
Ik had gekend het onverwacht
Verlangen, dat ik vluchtig daeht,
Maar is z^er lang mij bij gebleven ... .
Maar beide, wat vroeg ging, en wat
In zich jets meer besten digs had,
Kwam in dien avond tot mij smeeken,
Daar in mij n hart een wilde vlam
Van nieuw verlangen branden kwam
Om, met wat eenmaal was, to breken.
Dat maakte mij n hart zeer verdeeld ;
Dezelfde hand, die had gestreeld
Het voorhoofd, waar mijn jeugd bij paste
En streek verwarde lokken van
Een voorhoofd, dat was blanker dan
Jeugds vingertoppen tintlend tastten
Die zelfde hand zoeht, onbewust,
De sehrille ontroering van den lust
Met een gelaat een ziel to streelen,
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Om aan de jeugd van een jong hart
De vreugde
en zoo aan 't eigen hart —
Zelfde verrukking mee to deelen,
Toen werd het nacht en stil als Coen
Voor twintig jaar het dichte groen
Der boomers ophield to bewegen ; , . , .
neel ver alleen ging 't karrepaard
Met bellen op het haam, bedaard
Van stap den zinkende' avond tegen , , . .
En het werd nacht en stil als toen.
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Iv.

De tijd scheen voorbij, die mijn ziel zoo ontroerde,
Dat een zuchtj e deed vallen de bloesems der jeugd;
Dat een woord en een blik me' aan de wereld ontvoerde
En deed baden mijn ziel in oneindig geneucht ;
Bat het maanlicht een glans had van hemelsche klaarte,
Dat de wereld des daags in goud glorielicht stond ;
Dat het leven geen Teed had, het sterven geen zwaarte,
Daar een hart zich een hart gaf, een mond zich een mond ;.
Bat een glimlach deed beven, een traan kon doers schreien,
Dat het lij fschoon een bloem leek, maar blanker dan zij;
Bat het leven verschiet had van eindlooze weien,
Waar 't gehucht van den droom lag van Wereldsmart yrij.
Toch, is veel ook veranderd en veel ook verloren,
Wel dikwijls herwenscht in lang, vruchtloos, geween -h it de yore verrij st weer het vruchtbare koren,
Want het zaad van het leven viel niet op den Steen.
Ads het graan, dat den doode verzelde in de krypten
Voor een later geslacht weer ten levee gewekt,
Als de vogel die keerde uit een zonnig Egypte,
Het voor jarige nest in de Meimaand betrekt,
Ziet mijn ziel na de wanhoop het leven genaken,
En dat zingt Naar een lied van ver of .. , van ver af,
En zij zelf weet Naar knellen de banden to slaken
En zij rijst ... , uit Naar veel jarig graf.

AANROEPING.
Naar Ronsard (1524-1585).

Vlakten en naakt gebergt', wind, hemel, lochten,
Tweetoppige heuv'Ien en groen-wazend woud ;
Wisselende oevers, bronnen, die uw bochten
Stuwt door de boschjes van ontbottend pout;
Bemoste grotten slechts ten halve geopend,
Weiden en knoppen, bloemen, klaar van dauw,
Hellingen wingerdrij k, blonde landouw
1) Gastine, Loir, en gij, mijn vers wanhopend :
Daar 'k bij 't vertrek, toen toorn en zorg mij kwelden
't Vaarwel tot dat schoon oog niet wist to spreken,
't Welk stag me' ontroert, van verre als van nabij ;
Ik smeek u, hemel, lucht, wind, berg en velden,
Boschjes en wouden, waterzoom en beken,
Grot, weide en bloemen, zeg het haar voor mij.
1)

aatine

het Bosch van Gastine.

Loir = de rivier de Loir.
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LUSTIG DEUNTJE.
Ziet eens aan ! Ziet eens aan ! Ziet eens aan !
Ziet die dapp're soldaatjes daaT gaan !
Hoort de trommelen
Er rommelen,
Hoort het klappen
Der stappen
In den pas zoo gelij kelij k
En wat blikkeren rij kelij k
Bajonnetten en kepen
En die goudenen strepen
In zon !
Kijk ! daar gooit de tamboermajoor met bravoer
Zij n stok met den blinkenden knop
En hij vangt 'mweer op.
En dan werpt hij 'm weer
In de lucht keer op keer
En daar laat hij 'm draaien
Of bliksemsnel zwaaien
En met etagere, sling'rende, lenige beenen
Springt hij vuurrood voor het troepenfront henen
In zon !
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Daar beginnen Waarachtig
Heel ferm en krachtig
De blazers to toeten
Met vol-bolle snoeten,
0! Wat lustige deunen
Alle wegen nu dreunen
En 't stof in een wolk
Hangt over het yolk
Dat mee loopt to neuren
Wat een jolige, oolijke, vroolijke kleuren
In zon.
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NOCTURNE.
Bij 't opene venster Pierrot, zoo bleek
Alsof al het bloed nit zij n wezen week,
Staat to droomen in 't licht van de maan
En Colombine triest, ontdaan,
Zit to schreien.
Pierrot voelt den honger en kommer niet
Want nu van de maan het blank schij nsel vliet
Voelt die dichter zich koning to rij k,
Maar Colombine zorgelij k
Zit to schreien.
't Troosteloos leven is hem een tresoor
In zij n ziel sereen zingt een lief'lij k koor
In hem is 't al klanken en kleur,
Maar Colombine in moe getreur
Denkt aan scheien ... .

AVONDSTEMM ING.
'k Liep langs de landen zoo stil voor mij peen
En aan den hemel reeds d' avondster scheen,
'k Floot zacht een deuntje en ik neurde en ik dacht
A.an het mysterie van nad'ren den nacht, ... .
'k Zag in de verte in een donkere laan
Naar 't stille kerkhof twee minnenden gaan,
Peinzende vroeg ik mij glimlachend of
Waarom de liefde zoekt 't sombere graf ... .
Uit Weide en wegen steeg vochtig e damp
Ver over velden blonk licht van een lamp
Goud-gele schij n door de nevelen peen
Uit land'lij k huisj e daar vredig en kleen,
'k Voelde de rust van de velden in mij,
D' avond, dat lichtje, zij maakten mij blij,
'k Wist dat mij wachtte in het vriendelij k huis
Eene die 'k minde bij 't lindengeruisch ... .

DORSOHEN.
vlugge vlegels keer op keer
Zwiepen op de rogge neer,
Dark de gele kor'len vallen
Op den vloer van deel en stal en
Ov'ral waar de voeten gaan
Glipt het kostb're gouden graan.
Klep en kiap zoo gaan de vlegels,
Staag d' aan leer gehechte kegels
Ruischen door de lucht en ploffen
Rhythmisch op de rogge en stof en
Vezels in een gouden wolk
Zweven over 't bezig yolk.

B U 1TEN LA N D.
De deftnitieve vredesoorkonde blijft nog steeds uit, maar de
oorlog is geeindigd : er wordt niet meer gestreden, de Turksche
troepen zoowel als die der bondgenooten verlaten hare stellingen
en gaan naar huis terug. Een zonderling hybridische toestand, to
verklaren uit het tegenstribbelen van Turkij a tegen den eisch
eener oorlogsschatting, waarop de bondgenooten blijven staan, en .. .
uit de oneenigheden tusschen deze laatsten over de verdeeling van
den buit in land en yolk. Montenegro heeft met verbeten woede
Skoetari opgegeven, dat nu door de mogendheden voorloopig in
bewaring genomen is, totdat de Albaneesche kwestie beslist zal
zijn. Die kwestie is behalve die van de grens ten zuiden en ten
noorden, naar Griekenland en Montenegro toe, ook die van den
toekomstigen heerscher van Albanie. De kansen op een onder Turkije's
suzereiniteit geplaatst vorstendom van den voormaligen handlanger
van sultan Abdoel $amid, Essad pasja, die bij de overgave van
Skoetari een zoo dubbelzinnige rol speeide, schijnen to dalen;
ook de hertog van Montpensier treedt op den achtergrond ; men
noemt allerlei Europeesche prinsen o.a. den prins van Wied, kleinzoon
van onzen prins Frederik, Wiens eigen naam ook eenmaal in het
Griekenland van 1830 ernstig genoemd is. Het overleg tusschen
de mogendheden zal Kier moeten beslissen. Maar er is weer. Bulgarije
en Roemenie zijn het nu eens over afstand van grondgehied aan
den Donau. Griekenland en Bulgarije daarentegen twisters ernstig
over Saloniki en omgeving en Servie stelt zich daarbij naast
Griekenland tegenover de op den Balkan de leidende rol begeerende
Bulgaren. diet kwam zelfs tot een bloedigen slag tusschen Grieken
en Bulgaren maar de door alarmisten in de pers reeds aangekondigde
oorlog tusschen de bondgenooten bleef nog uit. Een en ander gaf
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Oostenrij k-Hongarij a aanleiding om de reeds aangevangen demobilisatie in langzamer tempo to doen plaats hebben. Inderdaad spant
het nog op den Balkan en kunnen de diplomates nog allerminst
naar huis gaan. Maar de kans op een Europeeschen oorlog over de
Balkankwestie neemt toch dagelijks af. De sultan denkt ernstig
over verplaatsing van zijn wankelenden zetel naar Damascus,
Aleppo of Konia ten einde Aziatisch Turkije beter onder bedwang
to houden en de ook hier aanwezige beginselen van afval to onderdrukken.
En tusschen de mogend heden zelf is het botertj a tot den
boom, terwij 1 men elkander vri endelij k tegemoet komt. Het van
China afgescheiden Groot-Mongolie, met Oerga tot hoofdstad, verheft zich onder Russisch protectoraat tot een onafhankelijken staat
en Japan laat dat toe. De Chineesche republiek tracht met succes
zich to handhaven tegenover ernstige onlusten in het zuiden, veroorzaakt door de teleurgestelde sticbters zelven der republiek.
Engeland heeft door de thans definitieve bemachtiging van Koweit,
bij overeenkomst met het geplukte Turkije, een ruim voldoend
tegenwicht ontvangen aan de Perzische golf tegen den Duitschen
Bagdad-spoorweg met Bassora als eindpunt. Spanje toonde door
de rein van zijn sympathieken jongen koning naar Parijs zijne
geneigdheid om op goeden voet to blijven met het machtige
Frankrijk, bezitter van Afrika's noordkust. Men spreekt zelfs van
aansluiting van Spanje bij den bond tusschen Frankrijk en Engeland
ten einde het land der hidalgo's, dat zich zoo lang wantrouwend
ter zijde hield, meerderen invloed to verzekeren op de dingen van
Europa, nu het zich eenigszins hersteld heeft van het verlies zijner
laatste kolonien in Azie en Amerika, _ treurig overblij fsel eener
wereldmacht. Italie waakt jaloersch voor zijn belangen in de
Adriatische zee zoowel als in het oostelijke bekken der Middellandsche, let op het zich zoo aanzienlijk uitbreidende Griekenland,
dat de tradition der Byzantijnsche keizers de zijne noemt en de
kroon van keizer Konstantijn niet to goed acht voor zijn jongen
gelijknamigen koning, wien de monniken van Athos die kroon hebben aangeboden. Tevens gaat Italie voort met zijn eindeloozen strijd
om het Libysche woestijnzand, altijd onder zware opoffering van
troepen en geld voortdringend naar de Sahara en de grenzen van
Egypte en Soedan En Rusland waakt en wacht, wacht op zijn
tijd, op den rijpenden oogst in den Balkan, aan Bosporus en
Dardanellen, in Klein-Azie ; wie den tijd heeft, heeft geduld en
het reuzenrijk heeft altijd den tijd voor zich gehad, oostersch
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als het in den grond der zaak toch is en blijft onder het Europeesche vernis.
Buiten den Balkan is het in Europa alles peis en vree. De planners
voor fortenbouw to Vlissingen, die een paar jaren geleden zooveel
stormen verwekten, gaan nu voorloopig zonder commentaar voort;
wel een bewijs, dat de spanning verminderd is tusschen Engeland
en Duitschland. Men maakt zich over en weder minder zenuwachtig
over alles wat er voorvalt. Men mag nog in Engeland waarschuwend
praten over de mogelijkheid, dat Duitsche eigenaars beschikking
zouden kunnen krijgen over haventerreinen aan de Maas; men mag
aan Duitsche zijde welgemeende pogingen doers om duidelijk to
maken, dat een volkomen onaf hankelij k Nederland geen gevaar
oplevert voor de Duitsche belangen, integendeel, en dat dus een
Duitsch Noordzeekanaal — gesteld al, dat het to makers was —
volkomen overbodig, zelfs nadeelig zou zijn; de tegenstelling tusschen
de overmachtige zeemogendheid en den machtigen, ook ter zee
machtigen, landstaat is er niet scherper op geworden, dank zij de
pogingen van diplomates en kooplieden, fabrikanten en professoren
om aan to toonen, dat die tegenstelling in beider belang Loch
eigenlijk niet zoo scberp behoort to zijn en dikwijls kunstmatig is
aangescherpt, ook door de naar winst begeerige Krupps en Thyssens, op Wier bedenkelijke manoeuvres door Liebknecht en zijn
sociaal-democraten een schril licht is geworpen, al is dit Licht niet
al to zuiver van kleur.
Tusschen Duitschland en Frankrijk blijkt de stemming ook
nog niet zoo scherp als de felle elementen aan beide zij den wel
zouden wenschen. Men ziet elkander wantrouwend aan, tracht op
alle gebeurlijkheden voorbereid to zijn door wederzijdsche wapening
tot de tanden, ergert zich over op wederzijdsch gebied onverwachts
neerploffende vliegmachines, van Fransche zijde over aangekondigde
maatregelen tegen de franschgezinde pers in het Rijksland, maar
ondanks al dergelijke wrijvingen denkt niemand aan erger, ten
minste niet voor het oogenblik.
Zoo zullen wij dan Loch de opening van het Vredespaleis
dezen nazomer in vrede kunnen vieren, maar dan toch altijd met
zorgvuldig droog gehouden kruit, nog steeds den besten waarborg
voor een duurzamen vrede gebleken.

L E ESTA F EL.
Leerboek der Oude Geschiedenis ten dienste der Gymnasia door Dr. R. Jacobsen en Dr. M. Engers. Leeraren
aan het Erasmiaansch Gymnasium to Rotterdam. Met
XXXIII of beeldingen. Rotterdam. W. L. en J. Brusse.
Het leerplan voor de Nederlandsche Gymnasien draagt den
leeraren in de Geschiedenis de taak op, gedurende 4 weekuren in
de eerste klasse, 3 in de tweede en 3 in de derde, aan hunne
leerlingen to geven : „A voor de vaderlandsche geschiedenis in de
eerste tot en met de derde klasse, een overzicht der vaderlandsche
geschiedenis ten minste tot 1795 voortgezet; en B voor de algemeene geschiedenis, in de eerste tot en met de derde klasse, een
overzicht der algemeene geschiedenis ten minste tot 1789 voortgezet."
Dit voorschrift veronderstelt — wie ziet het niet in? — bij
ooze historieleeraren naast rijke en goedbezonken kennis van de
historie die zij hun belangstellend publiek „in overzicht", dus als
't ware in vogelvlucht moeten toonen, een ongemeenen takt, synthetische geestesdispositie, duidelij k besef van hetgeen „ooze j ongens
weten moeten", levendigheid van voordracht, zelf beheersching in
oordeel en mededeeling, kortom een schat van paedagogische gaven.
Het is eon geluk voor ooze Gymnasien dat de aantrekkelijkheid
van het historie-onderwijs velen onzer meest begaafde docenten
de zware eischen die dit onderricht aan hun fysieke en psychische
faculteiten stelt licht doet achten om de wille van de paedagogische resultaten. En zoo zien wij steeds met name ten opzichte van
de Oude Geschiedenis, zoo bij uitstek geschikt en boeiend voor
de zeer jonge Latinistjes met hunne frissche heldenvereering, de
aandacht der manners van het onderwijs gewijd aan doze vraag,
hoe men den vrij karig toegemeten tijd in de Eerste Klasse het
verstandigst zal besteden aan eon onderricht in de antieke historie,
dat vooreerst geschikt zal zij n eon solieden grondslag to vormen
voor de klassieke studio in de tweede en derde klassen en ten
tweede bestemd is om verrijkt en verruimd to worden door de

LEESTAFEL.

479

uitvoeriger beschouwing van Griekenlands en Rome's historie in
de vierde klasse.
Van die werkzame aandacht der manners van de praktijk is
het leerboek der Heeren Jacobsen en Engers een goede vrucht.
Op de hoogte van de resultaten der wetenschappelijke historiebeoefening betracht het zelf, als geschreven voor jonge knapen den
grootsten eenvoud. Misschien zal het zelfs aan sommige ouderwetsche lezers, die nog niet weten welk een bescheidenheid van de
„klassieke" leeraren in het gymnasiaal verband gaandeweg wordt
verwacht, de vraag op de lippen brengen, of het niet al to weinig
„gymnasiaal" is. -- Mij schijnt deze eenvoud eer eene verdienste
dan een bezwaar. De zeer heldere expositie der feiten, het ongezocht op den voorgrond brengen van belangrijke personen, de korte
bespreking van mythologic, cultuur en literatuur maken dit boek
niet slechts tot eene goede handleiding bij aanvullend en verhalend
onderws, maar tevens tot een voortreflijke inleiding voor de lectuur van uitvoeriger en geleerder handboeken als b.v. dat van
Prof. van Gelder. En ook de of beeldingen kunnen haar nut hebben,
al staan ze wat vreemd en los door het boek verspreid, en al
missen wij noode de zoo gemakkelijk to geven aanwijzing van
herkomst.
Voor „deskundige" opmerkingen is de leestafel van Onze
Eeuw nauwlijks de plaats. Toch stelden wij het op prijs dat dit
Leer- en Leesboek ons ter aankondiging werd toegezonden, daar
die toezending ons een welkome aanleiding is den schrij vers succes
toe to wenschen bij hunnen sympathieken arbeid.
K. K.

P. N. van Eyck. Uitzichten. Bussem. C. A. J. van
Dishoeck.
De schijnbaar veelsoortige liederenschat in dezen bundel ver zameld en ten deele aan de Nederlandsche lezers reeds door publi catie in ooze tijdschriften bekend wordt door den dichter ons thane
als in hoogere eenheid, als uit eene stemmingsreeks geboren aangeboden. Van Eyck gaf aan den ganschen bundel den titel die in
eigenlijken zin slechts scheen to behooren tot den laatsten daarin
opgenomen cyclus : hij wil dat zijne zangerige klachten, de gloedvolle vertolkingen zijner zinlijke begeerten, de stille koestering van
zijn levensweemoed, het aarzelend geluid van zijn herboren hoop,
hij wil dat al die stemmingen thans worden vernomen en verstaan
in de ruimere atmosfeer der Uitzichten, als de matheid der moede-
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loosheid is afgelegd, en het dichteroog onomfloersd staart over de
tintelende golving eener nieuwe zee van geluk.
Dit is een krachtig en den dichter sterkend verlangen, een
eisch van harmonie met groote fijngevoeligheid door den zangerigen
dichter van den ,,Getooiden doolhof", en de „Getijden" betracht.
En ook de lezer zal die dichterlij ke bedoeling onder de lectuur
blijven gevoelen. Toch kan het nauwelijks anders, of ook uit dezen
bundel zal weer de waarheid blijken van ons aller ervaring dat
ooze tranen gereeder vertolking vinden dan ooze lath. Hoe zuiver
de blijdschap weerklinke in sommige liederen van de laatste afdeeling, het is alsof die blijdschap zelve — immers ook nog maar
eene vreugde over zich openende verschieten — niet zoo diep uit
des dichters ziel opklinkt, als zijn lied van smart. Het schijnt dat
Van Eyck zelf dit ook gevoelt. Immers aan het eind van de „Uitzichten" voegt hij een slotzang die Loch nog weder een verzuchting
van teleurstelling is. Ziehier den aanhef :
Ik heb mijn zuiverat goud tot bekers omgegoten,
Die wachten, rijk versierd, en schitt'ren vol van zon, —
Maar waarom zag 'k hun rand nog nimmer overvloten
Door 't schuimen van den most, dien 'k in mijn wijngaard won?
Ik vond aan 's levens strand reeds vele schoone schelpen
En droeg ze naar mijn huis. Maar waarom hoord' ik nooit,
.Als 't oor zich tot hen boog, in hen die zoete en felpen,
Die eindelooze stem die zweeft, maar stijgt noch glooit ?

De dichter blijft niet staan bij deze doordachte en welluidend
geuite vragen. Thans nog zal hij moeten erkennen dat voor hem
het leven nog simmer „eene heerlijkheid bezat die 't gansch geheiligd heeft". Maar wellicht .... wellicht brengt de avond -- het
getij, dat hij liefheeft — nieuwe en zuiverder hope en een schijn
van klaarder licht :
Een groote gouden gloed zal in uw spiegels breken,
Mijn ziel, tot blank gebloemt en blinkered loof van schijn,
En 't lied, dat dringend stijgt, 't lied dat van u moet spreken,
Zal dan geen weeklacht weer, maar luide juichklank zijn.

Is het niet schoon dat alzoo toch ook deze slotzang als lied van
verzuchting begonnen in zoo zuiver klinkenden juichtoon eindigt
en alzoo voor den dichter en voor hen die naar hem luisteren wijst
naar het versehiet van nieuwe, breedere en seherper geziene
K. K.
Uitziehten ?
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DE BETEEKENIS VAN 1813
DOOR

Dr. H. BRUGMANS.

„Men begint Weder het verband to miskennen, dat er
bestaat eenerzijds tusschen 1813 en volgende jaren en
anderzijds tusschen de revolutie van 1795 met hetgeen
er op gevolgd is. Men is er Weder op nit, de beteekenis
dier revolutie in de schaduw to stellen ; men sluit de oogen
daarvoor, dat met Naar de staatseenheid niet alleen, maar
ook het streven naar staatshervorming hunne intrede hebben gedaan in ons vaderland. Daarom vooral scheen het
mij plichtmatig tot deze uitgaaf to besluiten. Wijkt mijne
voorstelling niet to veel van de Waarheid af, dan is het
korte tij dvak, door mij beschreven (1813-1815), de schakel
van een lange keten en geenszins de aanvang eener geheel
nieuwe orde van taken. Iutegendeel zijn 1813 en volgende
jaren in vele opzichten de voortzetting van hetgeen 1795
ons had gebracht of had trachten to brengen."
Zoo schreef jaren geleden Tellegen in de voorrede
van zijn gulden boekske De Wedergeboorte van Nederland
(Groningen, 1884). Zijn Woorden hebben nog niets van hun
actualiteit verloren. Of mogen wij aannemen, dat Tellegen's inzicht gemeen goed is geworden en dat men alge0. E. XIII 7
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meen niet slechts 1813, maar ook 1795 beziet in het licht,
waarin hij beide heeft gesteld, in het verband, dat hij
heeft aangewezen ? Er is her stellig nog ruimte voor
ernstigen twijfel. Maar wat niet to betwijfelen valt is de
juistheid van de opvatting, die 1813 ziet niet alleen als
het begin van een nieuwe periode, maar ook en vooral als
het resultaat van den revolutionnairen tijd, die onmiddellijk voorafging. Inderdaad is zonder de kennis van den
Franschen tij d de grondvesting van den modernen Nederlandschen staat niet to verstaan.
Toen de gloeiende lavastroom der Fransche revolutie
het oude gebouw van de Republiek der Geiinieerde Provincien bereikte, stond dit reeds op invallen. De restauratie
van 1787, met behulp van Pruisen en Engeland tot stand
gekomen, was slechts het oplappen van een rune ge`veest.
De constitutie der Republiek, nimmer zeer voortreffelij k,
was niet bestand gebleken tegen de stormen van den
Patriottentij d ; de machine functionneerde sedert zeer
slecht en werd ten overvloede bediend door zeer onhandig
personeel. Alle hulde aan den braven en kundigen Van
de Spiegel; althans het raadpensionarisschap is hem zij
dank met eere gevallen. Maar mannen als hij waren zeer
schaarsch onder de regeeringspartij. En zoo iemand zijn
volkomen ongeschiktheid voor het hooge ambt, dat hij
bekleedde, haast dagelij ks bewees, dan was het de laatste
stadhouder. Willem V was ongetwij feld bezield met de
beste bedoelingen; aan zijn rechtschapenheid kan niet
worden getwijfeld; zijn kennis van de constitutie der Republiek was bewonderenswaardig. Maar joist deze kennis
werd hem ten vloek, omdat hij ze niet moist to gebruiken,
omdat hij bovendien er door werd belet om de juiste verhoudingen to zien. Hij was sterk juridisch aangelegd in
dezen zin, dat hij de constitutie aanvaardde als een onveranderlij k felt, waarvan de waarde niet voor discussie vatbaar was. En dat in een ti j d, waarin geen stuk dier constitutie onaangevochten was of niet bedreigd werd, in een
periode, toen vooral het stadhouderschap bloot stored aan
aanvallen van alle zij den. De stadhouder immers, wien in
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1747 en volgende jaren een haast souvereine macht was
verleend, kon en mocht daarom verantwoordelijk gehouden
worden voor alle gebreken van den staat, voor alle misbruiken bovendien. En dat geschiedde. In dezen fellen
strij d heeft Willem v volledig de nederlaag geleden. Hij
was zelfs niet in staat zich to verdedigen, laat staan dan
zijn talrijke tegenstanders moedig en beleidvol to lijf to
gaan. Hulpeloos laat hij de dingen gaan, de manners begaan.
Hij laat zich zijn positieve rechten ontnemen, laat zich nit
Den Haag Wegzenden, laat zich door buitenlandsch geweld
herstellen, laat zich zijn macht garandeeren door Pruisen
en Engeland, laat zich meesleepen in den eersten coalitieoorlog ; als in 1795 de constitutie der Republiek op ineenvallen staat, geeft hij daaraan den laatsten stoot door de
vlucht to nemen. En als hij ronddobbert op de Noordzee,
als hij zich installeert in Kew, dan begrijpt hij nog niet
geheel, waarom men hem niet rustig op het Binnenhof liet.
De laatste stadhouder symboliseert geheel de oude,
vervallen Republiek ; ook haar bleef in 1795 niets over dan
to abdiceeren. Zonder verzet en zelfs niet zonder een zekere
deftigheid is dat geschied. In de beste vormen hebben de
revolutionnaire comite's in de steden de oude regenten van
hun regeeringszetels doers opstaan en hen ten stadhuize
uitgeleid. Zelfs gaan deze niet ongaarne heen, verheug d
den desolater boedel aan de tegenpartij ter bereddering
over to kunnen geven. Want ter juiste beoordeeling van
den Bataafschen tijd moet men zich duidelijk voor oogen
stellen, dat de nieuwe regeerders het beheer over een
faillieten boedel hadden to aanvaarden en dat het eindaccoord van dat faillissement eerst in 1813 is tot stand
gekomen. Bij de afwikkeling van dat faillissement beschikten
bovendien de boedelberedderaars niet over de ervaring,
voor hun ambt vereischt. Door de oude regeering waren
zij altijd buiten de staatszaken gehouden, zoodat hun kennis
en ervaring zoo goed als geheel ontbraken. W at zij daarin
to kort schoten, vulden zij aan door zorgvuldige studie der
theorie; met deze overmaat van theorie deden zij de heldhaftige poging om op de puinhoopen der nude Republiek
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een geheel nieuw, weldoortimmerd staatsgebouw op te richten. Deze poging is vrij wel mislukt; eerst met de hulp
van de besten der tegenpartij, ten slotte onder de scherpe
bevelen van den Keizer, die niet delibereerde, maar deereteerde, is bet gelukt het regeeringskasteel op to trekken,
waarin Willem I zich zonder veel aarzeling en ook zonder
veel bezwaar kon vestigen.
Beschouwt men de zaak van dezen kant, d an is de
tij d, Bien men aan den nieuwen opbouw heeft besteed,
eerder to kort dan to lang geweest. Wie, die de misere
van de grondwetsherziening van 1887 heeft medegemaakt,
zal zich verwonderen of ergeren, dat het Brie jaren heeft
geduurd, voordat de eerste constitutie tot stand kwam ; en
hier gold het nog niet eens een herziening van een bestaande wet, maar de vaststelling van geheel nieuwe begi.nselen van staatsrecht en de uitwerking van die beginselen
in een staatswet. Bovendien hebben de Bataven den destructieven arbeid, die van hen werd gevraagd, niet alleen op
grondige wijze, maar ook op korten termijn geheel volbracht. In de eerste maanden van 1795 is de oude Republiek zoo volledig vernietigd, dat in 1813 aan den wederopbouw eenvoudig niet meer kon worden g edacht. Wel
bleven nog heel wat oude instellingen voorloopig bestaan,
b.v. de reehterlij ke organisatie en zelfs het bestaande burgerlij k, handels-, straf- en procesrecht ; maar de oude staatsvormen werden Loch definitief opgeruimd ; een nieuw publiek
recht werd gegrondvest en Bing zich ontwikkelen. Al dadelijk werden de oude instellingen in den wortel getroffen :
afgeschaft werden de politieke rechten van den adel, ook
de ambten van stadbouder en raadpensionaris; hoofdelijke
stemming werd in alle colleges ingevoerd, waarnaast de
steden Naar politieke reehten verloren ; het platteland
werd vertegenwoordigd in de bestuurscolleges ; dat alles was
in Holland reeds tot stand gekomen, voordat de revolutie
nog een maand oud was. De andere gewesten volgden dat
voorbeeld. De zoo hervormde Staten-Generaal vervingen
de vij f admiraliteiten door een centraal comit y en begonnen

DE BITEEKkN1 VAN

iSi3.

5

een algerneene regeering te vestig en, die in de oude
Republiek eigenlijk niet bestond.
Hit deze besluiten spreekt onornwonden de geest der
Patriotten. Want hoeveel goeds de omwenteling van 1795
in haar gevolgen snag hebben tot stand gebracht, zij was
de forsche daad van een partij, niet van de natie. Veel
weer dan in Frankrijk in 1789 kwam in Nederland in
1.795 een partijorganisatie aan het roer. Ook dat was zeer
verklaarbaar. Er waren stellig in Nederland groote, zelfs
schreeiiwende misbruiken in het staatsbes tuur ; maar een
maatschappelijke orde, die het tegendeel bereikte en scheen
to bedoeen dan rechtmatig was, had de oude Republiek
niet. Volkomen jui.st merken dan ook de Fransche representanten, die in 1.795 oils land bezoeken, op, dat hier eigenlijk
Been revolutie noodig was. Bier geen despotiek honingschap; hier geen tirannieke adel, zwelg end in privilegiën;
hier geen heerschzuehtige en overmatig rijke kerk; hier geen
aan de koninklijke willekeur onderworpen steden; hier
geen veile justitie ; her geen uitgemergelde boerenstand;
hier geen geheel verwaarloosde administratie - niets van
dat alles, dat de Fransche revolutie had gevonden en opgeruimd, trof men in Nederlaud aan. Ongetwijfeld was vooral
de inaatschappelijke toestand van Nederland in de achttiende eeuw belangrijk beter dan in Frankrjk; vandaar
dan ook, dat in Nederland de sociale omwenteling, die
ginds de burgerij naar boven bracht en den boerenstand
emancipeerde, achterwege bleef; zij was hier overbodig.
Daarentegen viel er op politiek gebied heel wat to verrichten. Zwaar had de burgerij in de steden den druk ondervonden van de heerschappij der regenten, op wie wel de
rechten, maar niet de talenten van hun vaderen waren
overgeërfd. Scherp had men ingezien, dat de regenten hun
gezag aileen ten hunnen bate, niet in het algemeen belang
uitoefenden. Daartegen, tegen het gezag der regenten en
tegen dat van den stadhouder, zoodra het blijkt, dat deze
dat der regenten zal steunen, richten zich de scherpste aanvallen der Patriotten. Zij eischen invloed op de regeeririg
der steden; zij willen een organisatie der burgerij in wet-
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tigen vorm ; zij willen door schutterij en, vrij corpsen, kiescolleges, gemeenslieden of hoe dan ook de stadsregeering
onder hun macht brengen. Maar verder gaan zij niet; zij
zijn veel weer gematigd in hun eischen dan in hun woorden,
waarin zich de onbeholpenheid in het politiek debat verraadt. Aan de ernstige kwalen, waaraan het afgematte
lichaam der oude Republiek leed, hebben zij weinig gedacht ;
wat mannen als Slingelandt en later Van de Spiegel zoo
bezorgd maakte voor de toekomst, het gebrek aan eenheid
in den staat, het geniis van een centrale regeerin g met
dwingend gezag, de strikte eisch van eenstemmigheid in de
Statencolleges, haast met het Poolsche liberum veto to
vergelijken, de gebondenheid der afgevaardigden aan hun
committenten, het domineeren van allerlei particuliere
belangen ; het waren alle zaken, waarover de Patriotten
zich niet bijzonder warm hebben gemaakt. Maar . gelijk
zoovelen heeft ook de nood hen leeren bidden. Hun verblij f
in Frankrijk, de indruk der tragische gebeurtenissen van
1789 tot 1795 heeft hun politieken horizon wijd verruimd
en hun de oogen geopend voor veel, dat kwaad was in het
vaderland, maar dat zij vroeger nimmer hadden opgemerkt.
In Frankrijk zagen zij reeds vd6r de Revolutie de staatseenheid gevestigd onder een streng gecentraliseerd bewind ;
daar zagen zij de eene Nationale Vergadering na de andere
verkiezen door het geheele yolk, niet door de afzonderlij ke
provincien ; daar beleefden zij de afschafl'ing van alle privilegien van adel en geestelijkheid; daar werden de vrijheden,
waarvan men vroeger wel had gedroomd, althans afgekondigd, zoo niet toegepast. Maar daar zagen zij ook, hoe de
leuze der vrij heid werd misbruikt, hoe in naam der vrij heid
den burger zelfs zijn eenvoudigste recht, dat om to levee,
werd ontnomen, hoe de revolutie, trillende van hartstocht
en leven, ten slotte vekilde en versteende onder de koude
hand van het dogma. Al deze lessen zijn voor de Patriotten
niet verloren gegaan. Zij hebben getracht in plaats van de
oude aan den Nederlandschen staat nieuwe, betere vormen
to schenken ; maar zij hebben dat alles gedaan zonder al
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to gewelddadige middelen ; de guillotine is in Nederland
niet opgericht.
Ook daardoor krijgt de Nederlandsche revolutie een
betrekkelij k kalm aanzien en een vrij rustig verloop. Door
de groote woorden p een moet men ook her de vrij geregelde ontwikkeli.ng der dingen weten to zien; alleen duurt
de deliberatie naar Nederlandschen trant wat lang; de Bataafsche Republiek nam dadelijk de langzame gewoonten
van het oude gemeenebest over. Zoo kwam het, dat de
revolutie ongeveer een jaar oud was, voordat in Januari
1796 eindelijk eenstemmig door de Staten Generaal tot het
bij eenroepen van een Nationale Vergadering werd besloten.
Een zeer gewichtig resultaat, dat niet altijd door nobele
middelen was verkregen, maar dat Loch wel een jaar strijd
waard was. Want de provinciale souvereiniteit is toen voor
goed begraven ; zelfs heeft men sedert en nog heden de
bevoegdheid der provinciale besturen angstvallig eng omtuind. Voor het eerst werden in den winter van 1796 de
Nederlandsehe kiezers opgeroepen om een vertegenwoordiging van het geheele yolk to verkiezen, bij wie alle souverein gezag zou. berusten ; daaruit vloeide van zelf voort, dat
deze vergadering een constitutie zou opstellen.
Den 1sten Maart 1796 werd de Nationale Vergadering
met groote plechtigheid geopend. Zij vergaderde in de
groote danszaal van het stadhouderlij k kwartier, de tegenwoordige vergaderzaal der Tweede Kamer. Deze vergelij king
ligt voor de hand, niet alleen om de zaal. Ook in de Nationale Vergadering zag men alle provi.ncien en Standen
dooreen ; edelen en patriciers vond men er naast burgers
en boeren, regenten n cast aanzienlij ke kooplieden ; ook in
deze vergadering zag men eenige hoogleeraren en vele
advocates; ook pier een behoorlij k aantal predikanten en
ook priestess; ook hier betrekkelij k weinig kooplieden,
industrieelen en andere manners der praktij k ; evenmin ontbraken de praktische landbouwers geheel. Natuurlij k was
niemand om zijn geloof uitgesloten; zoo waren ook de
Katholieken, meest unitaristisch en zelfs radicaal, vrij talrij k ; natuurlij k waren zij nog niet in een partij verband
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vereenigd. Dan nog al Doopsgezinden, van oudsher goed
patriotsch. INog geen Israelieten ; juist deze Nationale Vergadering zou hun voor het eerst het burgerrecht schenken.
Als geheel stond deze vergadering stellig niet beneden
het Nederlandsche Volk van die dagen. Mannen van domineerend talent, een Mirabeau, een Danton, telde zij niet.
Bij de zeer geprononceerde zelfstandigheid van ieder lid
kwam dat geniis nog to duidelij ker uit. Er was weinig
partijtucht; ieder sprak uit wat hij meende niet to mogen
verzwij gen, en dat was in den regel nog al heel wat. want
reeds deze eerste Nederlandsehe volksvertegenwoordiging
leed in bedenkelijke mate aan het nationale euvel der
breedsprakigheid. Ook deze vergadering had tot devies
gekozen het woord van den Apostel: netzelfde to zeggen
is u niet onnut. Zwaar en breed is het dagverhaal der
Nationale Vergadering; naast veel onlheduidends staat
er echter ook zeer veel belangrij ks in, al is dat belangrij kste niet steeds op de bondigste wij ze gezegd. In een woord:
als eerste proef van een Nederlandsch parlement kan men
de Nederlandsehe Vergadering stellig geslaagd noemen.
Dat de vergadering niet snel zou werken, was to voorzien ; zij arbeidde met soliede voorzichtigheid. Tot overmaat van ramp kreeg zij een constituti.e-ontwerp to behandelen, dat de meerderheid in het geheel niet voldeed.
Deze moest dus amendeeren, maar op de wij ze, waarop
een kleerlapper een versleten jas amendeert ; men kan zich
het resultant ivoorstellen. Men kent de ongelukkige constitutie van 1797, het befaamde dikke boek; het vond
geen genade in de oogen der kiezers. Een nieuwe Nationale
Vergadering moest den arbeid van voren of beginnen; het
moderantisme, dat de constitutie van 1797 had ten doop
gehouden, moest zich terug trekken ; het woord was aan de
radicale unitarissen.
Dat woord heeft luide genoeg geklonken ; ook voor
daden zijn de radicalen niet teruggedeinsd. Voor daden
was dan ook de tijd gekomen; men kon niet het dagverhaal der Nationale Vergadering eenvoudig herhalen. Zoo
moest het wel komen tot den staatsgreep van 22 Januari
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1798, die de radicalen aan liet bewind bracht. Nergens
vond het nieuwe bestuur verzet; van tijd tot tijd kan men
in Nederland wel een doortastende regeering verdragen.
Doortastend 'waren de radicalen wel; reeds den 23 sten April
werd de nieuwe constitutie bij volksstemming aangenomen.
De radicalen begingen daarna de vergissing van to meenen,
dat hun mandaat nog verder strekte; de staatsgreep van
12 Juni leerde hun hardhaidig wel beter. Daardoor was
de normale werking der constitutie verzekerd.
Do staatsregeling vats 1798, onze eerste grondwet,
heeft steeds eon zeer slochte pers gehad. Ongetwijfeld had
zij zeer groote gebreken: een op de spits gedreven contralisatie, die aan do lag ere besturen geen zweem van
initiatief lief, en eon slecht geregelde verhouding van wetgevende en uitvoerende macht waren de voornaamste
euvels, waaraan zij bed. Maar men moet aan den anderen
leant niet vergeten, dat doze grondwet eigenlijk geen golegenheid heeft gehad om zich in to burgereri; zij heeft
het niet Bens do reglementaire vijfjarea kunnen uithouden
en is reeds in 1801 door eon nieuwe constitutie vervangen.
Maar onderstel Bens, dat do grondwet van 1848 naar veler
werisch in 1853 in conservatieven geest was herzien, hoe
weinig goods zou men dan van haar to zeggen hebben!
Bovendien kan geen staatsregeling en goon wet worden
beoordeeld touter naar haar tekst; in do praktijk moet men
haar boron kennen. Eon ieder weet, dat zelfs op zeer gowichtige punters ook tegenwoordig do praki4jk van ons
staatkundig eleven geheel antlers is dan 'do argelooze burger
uit do letter der grondwet zou kunnen opmaken.
Hoe die praktijk zich zou hebben . ontwikkeld onder
vigueur der constitutie van 1798, do tijd is er niet geweest
om dat to kunnen constateeren. In ieder geval heeft zij
in ons staatsrecht gewichtige beginselen ingevoerd, die
sedert onaangevochten zijn gebleven. Do staatseenheid
word or voor good door gevestigd; eenheid en centralisatie
kwamen daardoor in hot bestuur van leger en vloot en in
dat der koloniën; do schnlden van generaliteit, provinciën,
compagniën, admiraliteiten werden geamalgeerd; eenheid
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werd ook voorgeschreven voor de volksvertegenwoordiging,
die het geheele yolk had voor to staan en losgemaakt
weed van alle provinciale en andere ruggespraak of commissie ; het tweekanerstelsel wend, wat onbeholpen nog,
ingevoerd ; departementen van algemeen bestuur werden
georganiseerd ; het kiesrecht werd geschonken aan een
breede schare van burgers, een pays legal, veel rimer dan
het ooit had bestaan ; alle onderscheid van geloof en kerkgenootschap verviel voor den staat ; voorschriften werden
gegeven van provinciaai en gemeentebestuur; de scheiding
van kerk en staat werd afgekondigd ; in de algemeen e beginselen en de burgeli j ke en staatkundige grondregels, die
aan de constitutie voorafgaan, is menig beginsel opgenomen,
dat sedert als een kostbaa^r goed door den Nederlandschen
burger is bewaard : vrij heid van drukpers, van godsdienst,
van vereeniging en vergaderin g, van bedrij f zij n reeds in
onze oudste grondwet to vinden. De moderne staatsburger
vindt zich stellig beter thuis in de constitutie van 1798 dan
in die der oude Republiek.
Maar het was het ongeluk der Bataven, dat zij steeds
zeer sterk den politieken invloed van Frankrijk moesten
ondervinden. Huim een jaar nadat de eerste grondwet in
Nederland was in werking getreden, werden in Frankrijk
de teugels gegrepen door een heel wat geweldiger hand
dan die van het altij d laveerende Directoire. Het bericht
van Bonaparte's staatsgreep werd in Nederland met voldoening en zelfs met vreugde vernomen ; terecht zag men in
hem den man om de revolutie to consolideeren, orde to
scheppen, vaste toestanden to grondvesten, geregelde instellingen to organiseeren, ten slotte ook den vrede to herstellen.
Ongetwijfeld heeft Bonaparte dat alles gewild en ook voor
een deel in Frankrijk tot stand gebracht. Hij wilde datzelfde
ook doen in de landen, die onder Franschen invloed
stonden. In Nederland zou hij daarbij niet op tegenstand
stuiten. Het Nederlandsche yolk was destijds als geheel
nog to weinig staatkundig ontwikkeld onl een democra-

tische constitutie to kunnen verdragen; zij bleef dan ook
voor een groot deel een stuk theorie. Wel heeft het Ver-
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tegenwoordigend Lichaam in de drie jaren van zijn bestaan
niet minder afgedaan dan men van een Nederlandsch parlement redelij kerwij ze kan verwachten ; maar gemis van
een dirigent deed ook dit politiek orkest al spoedig in
wanklanken vervallen, die in den lande weinig werden
gesmaakt. Men wenschte positieve resultaten to zien. Maar
ook pier bleek het veel moeilij ker op to bouwen dan of to
breken ; ook bleek reeds then een tekort aan wetgevende
kracht, dat sedert kenmerkend zou worden voor alien
Nederlandsehen politieken arbeid.
.Aan de ijzeren hand van Bonaparte kon noch de Nederlandsche regeering noch het Nederlandsche yolk zich onttrekken of ontworstelen. Zoo kwam in 1801 door een staatsgreep, van Parijs nit gesteund, een nieuwe staatsregeling tot
stand. Die nieuwe constitutie was geen volledige reactie ;
veel van wat in 1798 staatswet was geworden bleef bestaan.
Maar wat niet bleef en ook niet kon blij ven bestaan, was
de groote macht van het Vertegenwoordigend Lichaam; aan
den eenen leant had het een deel van zijn bevoegheden of
to staan aan het nieuwe Staatsbewind, aan den anderen
aan de departementale besturen.
De staatsregeling van 1801 is echter minder merkwaardig
om haar zelf dan om de mannen, die onder en met Naar
hebben geregeerd. Men pleegt aan deze constitutie het
echt Nederlandsche praedicaat van gematigd toe to kennen ;
zij was het in den grond minder dan die Naar toepasten.
Immers de beteekenis van 18011 ligt vooral hierin, dat de
partijregeering, die sedert 1795 over Nederland had geheerscht, een einde nam..Alle regeerders en ambtenaren
waren Patriotten geweest, radicalen of gematigden, unitarissen of federalisten, maar alien Patriotten. Zij hadden
minder tot stand gebracht dan zij zelf wenschten en verwachtten. Maar niettemin, de oude Republiek was gesloopt en
althans grondslagen waren gelegd voor een nieuw gebouw,
waarvan in zwakke constructie zelfs reeds een gedeelte
stond. Verder konden zij het niet brengen ; zij ]sadden voor
meerderen arbeid de huip noodig van anderen, die waren
gaan inzien, dat de oude Republiek voor goed was vernietigd,
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dat aan een terugk eer van het huis van Oranj e vooralsnog
niet kon worden gedacht, maar dat het vaderland nog
altij d bestond en in deze moeilij ke tij den recht had op
aller dienst ; daarbij kwam, dat tal van edelen en patriciers
zich noode in hun politieke afzondering voegden en gaarne,
indien het hun niet to moeilii k werd gemaakt, in staatsdienst zouden terugkeeren, stellig niet alleen om de diensten,
Welke het land hun, maar ook om die, Welke zij den lande
zouden kunnen bewijzen. Te moeilijk werd het hun niet
gemaakt: Willem V, juist nit Engel and vertrokken en in zijn
Nassausche staten geInstalleerd, gaf tweeden Kerstdag 1801
den brief van Oranienstein, waarin hij zijn aanhangers verlof gaf ambten onder het nieuwe bewind to aanvaarden.
Van hun zijde kwamen de gematigde Patriotten hun tegemoet ; wie elkander noodig hadden, vonden elkander spoedig.
Zoo was reeds het eerste Staatsbewind gematigd van
samenstellin.g, maar overigens van allerlei kleur : unitarissen
en federalisten naast edelen en regenten van voor 1795,
]iefst van wat patriotsche neiging, maar zonder bezwaar
ook van flauw orangistische gevoelens; de eenige eisch was
gematigheid, met wat neiging tot reactie en eenige sympathie
voor de Gereformeerde Kerk. Hit dezelfde groepen werd
het Wetgevend Lichaam samengesteld. Wat geprononceerder
was veelal de samenstelling der departementale besturen ;
in sommigen provincien weed het haast een restauratie der
Oranje-partij ; edelen en patriciers genoten overal beslist de
voorkeur.
Maar met deze samenwerking van gematigde Patriotten en Prinsg ezinden vas voor de toekomst een soliede
basis gelegd. Immers alleen zoo, niet als partijdaad, was
de grondvesting van een duurzaam Nederlandsch staatsgebouw mogelijk. En deze grondslag is inderdaad duur-zaam gebleken. Terwijl de radicale Patriotten werden
afgestooten en politiek geheel onbeduidend werden, terwiji
de conservatieve Oranjemannen zich bleven verdiepen in
hun oude heerlijkheid, die voorgoed voorbij was, legden
de gematigden van beide partij en den groudslag voor het
moderne Nederland. In den harden strij d hebben zij elkan^
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der gevonden. Zij hebben samengewerkt in het Staatsbewind en onder Schimmelpenninck; zij hebben koning
Lodewijk erkend en hem met toewij ding gediend; een
groot deel van hen heeft den Keizer hun diensten niet
geweigerd; eindelijk hebben zij hartelijk medegedaan aan
de revolutie van 1813; zij hebben Willern I ingehaald en
den Koning met even groote toewijding ter zijde gestaan
als vroeger Lodewijk Napoleon. Zij stelden het vaderland
ten slotte boven den regeeringsvorm: alleen zoo was voor
Nederland flog een toekomst mogelijk. ledere staatsregeling,
zal zij goed en proefhoulend zijn, moet rusten op een
compromis, waarmede alien zich kunrien vereenigen. 1813
reeds was zulk een compromis: de nieuwe staat werd gevestigd op Prinselijke traditiën en Patriotsche beginselen.
Schijnbaar een zeer explosief mengsel, is het in de praktijk
bij uitstek proefhoudend gebleken. Reeds in 1813 begreep
men dat; men zeide Coen reeds: ,,De Prins is Patriotsch
geworden". Volkomen juist; maar ook omgekeerd waren
de Patriotten Prinsgezind geworden.
De staatsregeling van 1801 heeft het sleehts weinig
langer kunnen houden dan die van 1798; Napoleon wierp
het werktuig weg, zoodra het hem niet meer diende; ook
in Nederland begrepen de besten, dat het hoofdel ooze,
omslachtige Staatsbewind geen ingrij pende hervormiri g kon

tot stand brengen. Daarom was het voor velen niet onaangenaam, dat Napoleon's machtwoord de monarchie in
Nederland vestigde.
Inderdaad was het de monarchie, die Schimmelpenninek, de oude republikein, in zijn persoon in Nederland
introduceerde. De monarchie in burgerlijk gewaad, maar
Loch wel degelijk de monarchie; in den eenvoudigen Raadpensionaris stak reeds de Koning. Laten wij dadelijk constateeren, dat de monarchie in Nederland zich nitnemenci
voordeed. Schimme1pennincks persoon was al dadelijk een
aanbeveling; terecht ging er groote roep van hem uit.
Zij n kort bestuur is steeds in goed aandenken gebleven;
in dien tijd zij n de voornaamste positieve resultaten van
den Bataafschen tijd gewonnen. Zijn arbeid was inderdaad
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duurzamer dan zijn bestuur. Want Napoleon ging na zijn
groote overwinning op Oostenrijk in 1805 verder. Nauwelijks regeerde Schimmelpenninck een jaar, of hij wist, dat
hij zijn zetel had to ruimen ; een hoogere stond achter
hem; hij had plaats to maken voor den Boning.
Met Lodewijk Napoleon doet in Juni 1806 het Koningschap zijn intrede in Nederland, een feit voor de toekomst
van het hoogste gewicht. Het Koningschap had ten onzent
eeuwen lang een onaangenamen klank gehad: bij een
Koning dacht men aan Philips II, hoogstens aan Lodewij k
XIV, in ieder geval aan een aan Nederland vij andige
macht; een Koning was in Nederland jets van bittere
herinnering en daardoor onmogelij ke toekomst. Dat hebben
velen in 1806 gevoeld en uitgesproken ; met oude liefde
hechtte men nog aau de Republiek, waaronder het vaderland toch groot en machtig was geweest. Wat kon daartegenover het nieuwe Koiuingschap bieden ?
Maar de vraag kwam niet aan de orde. Het Koningschap was er en eenmaal als onvermij delij k aanvaard, bleek
het waarlijk nog zoo kwaad niet. iet presidentschap van
Schimmelpenninek had men kwalijk verdragen in dit
land, waar men den medeburger zoo weinig gent; veel
liever de monarchie van een vreemden vorst dan van een
Nederlandsch burger. Ook was de nieuwe Boning wel de
man om de monarchie to populariseeren. Zijn gebreken had
Lodewij k Napoleon stellig ; on gelukkig lag het ertoe, dat
zij naar alle zij den uitschenen. Daartegen stonden echter
ook groote deugden ; hij bad nobele aspiration en was met
den vasten wil bezield dit yolk, waarover het lot hem had
geplaatst, zooveel mogelijk goed to doen. Het Koningschap
vatte hij onmiddellijk modern, maatschappelijk op; hem
interesseerde alles, wat er in Nederland omging; zijn warme
sympathie bij rationale rampen bracht hem weer de liefde
van zijn onderdanen; nationale kunst en wetenschap heeft
hij, zooveel in zijn middelen lag en meer dan dat, bevorderd ; onder hem werden de nation ale coll.ectien van waarde ;
hij stichtte het Koninklij k Instituut ; alleen onder hem
heeft een dichter een jaargeld genoten. Ook heeft hij zijn
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ambt stellig niet to kort gedaan ; hij werkte veel, hoewel
wat ongeregeld en haastig; hij Wilde zich van alle staatszaken zorgvuldig op de hoogte houden en steeds zooveel
mogelijk een zelfstandige beslissing nemen. Ook heeft hij
begrepen, dat niet langer een provinciestad als Den Haag
de residentie van den nationalen Koning kon zijn, maar
dat, vooral in een klein land als het ooze, de regeering
in de hoofdstad moest zijn gevestigd.
Zoo heeft Lodewij k Napoleon de grondslagen gelegd
voor het m oderne Koningschap in Nederland. Hij heeft de
monarchie mogelij k en aannemelij k gemaakt bij onze vaderen.
Hij heeft dat gedaan onder zeer ongunstige omstandigheden,
steeds in conflict met zijn macht' gen broeder, voor Wien
b.ij toch zou moeten bezwij ken. Omgekeerd dankt hij juist
daaraan een groot deel der sympathie, die men hem toedroeg ; de strij d, die zijn regeering verbitterde, heeft hem
geprikkeld tot de verdediging van zijn y olk; juist dat heeft
het yolk dan ook nooit vergeten.
In den scherpen strijd overwon natuurlijk de Keizer,
gelij k altij d en overal. Lodewij k Napoleon teekende 1 Juli
18 !0 zijn acte van afstand en verliet als een dief in den
nacht zijn koninkrijk. Die abdicatie en die vlucht waken
steeds een bedroevenden indruk ; met het Koningschap
gaat ook het land to gronde. Een schijn van zelfstandigheid, een „simulacre van nationale existentie" was althans
tot dusverre nog behouden gebleven. Zelfs deze schijn
verdween ; de wreede werkelij kheid, nauwelij ks nog verhuld,
trad aan den dag : Nederland werd ook of cieel in het
Fransche Keizerrij k ing elij f d. Het decreet van Rambouillet
stelde tegelij k de noodzakelij kheid van de inlij ving en die
inlij ving zelf vast.
Vooral na 1813 heeft men in alle toonaarden gejammerd over de inlij ving. Zeer begrijpelijk. Maar in 1810 was
de stemming toch anders. Berusting zeker ook; na de vele
teleurstellingen, die de revolutionnaire periode had gebracht,
aan vaardde men ge w akkelij k, wat het noodlot in den persoon van den Keizer over Holland decreteerde. Wat in
1810 verloren ging, was Loch niet de onafhankelijkheid,
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maar slechts het afschijnsel daarvan. Dat heeft men gevoeld;
van ernstig verzet is nimmer en nergens sprake geweest ;
geweldige uitbarstingen van den volkshartstocht zijn niet
voorgekomen. Onder de hoogere klassen der samenleving
vas men zelfs niet zonder goede verwachting. De manner,
die sedert 1801 onder verschillende staatsvormen hun
vaderland hadden gediend, vertrouwden dat ook to kunnen
doen onder den Keizer. Inderdaad hebben velen dat .00k
gedaan en dat zelfs met toewij ding, sommigen met geestdrift. Voor de militairen was het een hooge eer to mogen
dienen onder den grootsten veldheer van den nieuwen tij d,
die nog immer de overwinning aan zijn adelaars had weten
to hechten. Maar ook anderen kwamen onder den indruk
van de geweldige persoonlij kheid van den Keizer en van zijn
voortreffelij ke regeerin g. Zij zijn niet teleurgesteld. Napoleon heeft niet alleen het Fransche bestuurstelsel in zoo
goed als geheelen omvang ten onzent ingevoerd, maar ook
in het bij zonder voor Holland een zekere sympathie gehad,
die zich mede in daden heeft geuit. Hij heeft voor het
ongelukkige land gedaan wat hij kon ; hij ontlastte het
zooveel mogelijk; Holland heeft in de drie jaren der i.nlij ving aan het Keizerrij k niets opgebracht, integendeel milli oenen gekoat. Zeer veel heeft de Keizer voor Holland
gedaan, nog weer willen doen ; alleen dit eene langgewenschte, vurig begeerde zou hij niet brengen : den vrede
met Engeland, de heropening der zee, de herleving van
den han del, Hollands hoofdbrou van bestaan.
Steeds heeft Holland ook tij dens de inlij ving een
zekere zelfstandigheid behouden ; het vormde een gouvernement op zich zelf. Aan het hoofd daarvan plaatste de
Keizer een van zijn voortreffelij kste dienaren, den Prins
van Plaisance. Nimmer heeft zich na 1813 de Hollandsche
antipathie tegen al wat Fransch was, ook gekeerd tegen
hem; evenals koning Lodewijk bleef hij in goede herinnering en dat stellig niet alleen om zijn aangename vormen.
De Prins-Stedehouder was niet alleen de meest toegewij de
minister van den Keizer, maar ook de vrijmoedigste en de
eerlij kste. Hij had een zeer scherp inzicht in staats- en
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bestuurszaken, een geboren regent en als zoodanig door
den Keizer erkend. Hij was een der weinigen, die den
Keizer de waarheid kon en daarom ook mocht zeggen.
Een klaar verstand, een juiste kijk op de wereldsche verhoudingen, een fijn gevoel voor den jiiisten toon, hoofsche
vormen, voortspruitend nit een hooge beschaving, vriendelij ke goedhartigheid, zelfs teederheid tegenover alle leed,
zin voor orde en regelmaat, hooge toewij ding aan den
Keizer en het Keizerrijk, dat alles getemperd door een
lichte ironie, waarmede hi j 's werelds gewoel overzag
in deze niet alle hooge, maar wel fijne eigenschappen heeft
Plaisance zich ook ten onzent doen kennen.
Het organiek decreet van 18 October 1810, de gron dwet der zeven Hollandsche departementen, droeg den
Prins-Stedehouder de algemeene regeering op. Onder hem
stonden een intendant-generaal van financien en een van
binnenlandsche zaken, een directeur van waterstaat, een
directeur der aIgemeene kas, een opperdirecteur der douane,
een directeur der publieke schuld, `eindelijk een directeur
van politie. Het meerendeel deter ambten werd gegeven
aan Nederlanders ; alleen de douane en de politie liet de
Keizer begrijpelijkerwijze niet gaarne aan Nederlanders
over. Directeur van politie werd de bekende Duvilliers
Duterrage, over Wiens hoofd toen en later heel wat woede
en nog meer laster is uitgestort ; Van Hall, die hem goed
heeft gekend, achtte hem echter „eerlijk en menschlievend
en niet overeenkomstig met den hatelij ken post, hem opgedragen en dien hij met gematigdheid waarnam " . Het
bestuur der departementen bleef gelijk het was; alleen
werd aan koning Lodewij k's landdrosten den Franschen
titel van prefect gegeven ; zij hadden een vrij onbeduidenden
raad van prefectuur naast zich. De kwartierdrosten werden
onderprefecten, de burgemeesters maires. Van de zeven
prefecten waren er vijf Nederlanders ; maar de twee Franschen bestuurden de gewichtigste departementen, Zuiderzee
en Monden van de Maas.
Zoo werd de Fran sche administratie reeds in 1810 ten
onzent ingevoerd, voor zoover zij niet reeds onder koning
O. E. XIII 7
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Lodewijk bestond. Zij is sedert gebleven en was later het
gewillige werktuig van Willem I, daarna van zoo menig
minister. In den grond der zaak is onze Commissaris der
Koning in nog altij d een Fransche prefect, onze Burgemeester een Fransche maire.
Behalve onze administratie dagteekent ook onze rechterlij ke organisatie in hoofdzaak uit den tij d der inlij vying.
Van Maanen, de president van het Keizerlij k Gerechtshof,
heeft in 1810 de rechterlijke macht georganiseerd. Met den
aanvang van 1811 werden de eeuwenoude hovers, baljuwgerichten, schepenbanken, dorpsgerichten opgeheven om
plaats to waken voor rechtbanken van eersten aanleg,
vredegerechten, rechtbanken van politie en van koophandel,
de organisatie, waarop de onze nog rust. Eerst Coen werd
de rechterlij ke macht een staatsorgaan in vollen omvang
en door Naar onafzetbaarheid geheel onaf hankelij k., Bovendien bracht Napoleon met een pennestreek tot stand wat
de Bataafsche Republiek had gewild en waaraan Koning
Lodewijk slechts een begin van uitvoering had kunnen
geven : hij voerde de groote wetboeken in, destijds nog
frisch en jong, zich aanpassend aan de toenmalige maatschappij. Het was geen Nederlandsch recht, dat zoo aan
Nederland werd opgelegd ; maar daar Nederland den duren
plicht had verzuimd om zich nit de vele en afwijkende
stedelij ke, kwartiers- en gewestelij ke rechtsboeken en costumen een nationaal recht op to bouwen, had het thans
het vreemde recht to ondergaan. En het vreemde recht
werd goed bevonden. Wanneer Hogendorp in de grondwetscommissie een poging doet om ook op dit gebied het
oude to herstellen, verklaart Van Maanen met nadruk, dat
het recht nimmer zoo goed was geweest als in de laatste
jaren. Pus begon de nieuwe staat met Fransch recht en
een Fransche organisatie. Voor een groot deel is dat zoo
gebleven : wel zij n de codes door wetboeken vervangen,
maar evenmin als gene waren deze gesproten uit de oude
vaderlandsche rechten, die hoe gebrekkig in menig opzicht,
Loch leefden onder de bevolking, door Naar werden verstaan
en ook door den tij d werden ge wij zigd.
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Intusschen achtte Van Maanen terecht het nieuwe,
uniforme recht een groote verbetering. Een andere was de
invoering van het Fransehe finaneiëele stelsel. Op dat gebied
had reeds de Bataafsche Republiek een desolaten boedel
overgenomen; eerst Schimmelpenninek en Gogel hadden
her orde weten to scheppen; maar ook de striktste orde
kan geen tekort dekken. Koning Lodewijk leefde wat los
met onze geidmiddelen; de steeds stijgende tekorten werden
door leeningen gedekt of liever niet gedekt. In 1810 was
de rente der schuld dan ook opgeloopen tot onge veer 40
millioen; de overige staatsuitgaven bedroegen 38 millioen;
tegenover deze naming van nitgaven van 78 millioen stond
een begrooting van inkomsten van slechts 45 millioen;
het tekort bedroeg dus ongeveer 33 millioen.
In zulk een stand van zaken moest men, maar durfde
them and ingrij pen. Napoleon deed het op zijn forsche manier:
hij sprak tegeljk met de inlijving met zijn machtwoord
de tierceering nit. Ongetwijfeld een staatsbankroet en een
van geweldige uitwerking in dit land van renteniers. Maar
onvermijdelijk en destijds ook door de kundigste Nederlanders aan vaard. In haar gevoig was ook deze operatie
zeer heilzaarn. Willem I heeft er dan ook in 1813 niet
aan kunnen denken de tierceering weer ongedaan to makers;
hij mocht Napoleon zalig en zich zelf gelukkig spreken,
dat hij niet genoodzaakt is geweest zijn regeering en de

nieuwe monarchie in to wij den met een sLaatsbankroet.
Tegenover het staatsbankroet stond bovendien allerlei goeds.
Reeds bij het orgathek decreet van 18 October 1810 stond
Napoleon een belangrijke vermindering van belastingen
toe. Bij zijn bezoek aan Amsterdam in October 1811 voerde
hij bovendien het Frausche belastingsteisel in en hief hij
de tolunie tusschen Frankrijk en Holland op, een ware
verlossing voor het arme land, dat van oudsher zoo zware
belastingen placht op to brerigen.
De belastingen werden belangrijk verminderd; daartegenover werden ook de uitgaven belangrijk besnoeid,
sedert de geregelde Fran sche administratie was ingevoerd.
Met Naar regelmaat en orde, haar viotheid en smijdigheid,
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Naar stiptheld en nauwkeurigheid, Naar strenge hoffelijkheid
en correctheid overkwam deze administratie onze autoriteiten en burgers als een stoornis in hun wat ongeregelde,
vooral zeer langzame wijze van werken en leven. Men kan
zich den heftigen schrik en de nauwelijks verholen verontwaardiging voorstellen van den maire van een middelgroote Nederlandsche stad, man van gezag en gewicht in
zijn klein milieu, afstammeling van deftige regentengeslachten en juist daarom door de Fransche regeering tot zijn
hoog ambt geroepen wanneer hem van de prefectuur
een brief bereikt met het hofelijk verzoek om zoo spoedig
mogelijk een rapport in to zenden over den toestand van
het armwezen in zijn gemeente. Zelfs ontzi_et de prefect
zich niet hem sours antwoord to vragen binnen 24 wren.
Een ingrijpen in dierbare oud-vaderlandsche gewoonten,
dat autoriteiten en ambtenaren aan strenge plichtsbetrachting gewende en voor de toekomst groote beteekenis heeft
gehad. Van de Franschen hebben onze gemeentebesturen
geleerd geregeld hun jaarlijksche begrootin.g van inkomsten en uitgaven op to maken en zich daarnaar to richten.
In dezen tij d is ook de burgerlij ke stand ingevoerd ; in
aansluiting aan reeds bestaande instellingen werd het
burgerlij k huwelij k geregeld ; voor zoover de middelen
reikten werd aan armenzorg en onderwij s de n oodige zorg
besteed. net is schier ongeloofelij k, aan welke onderdeelen
van o verheidszorg het Fransche bestuur zijn aandacht niet
wijdde; de archieven leggen reeds door hun enormen omyang een gunstig getuigenis of van die werkzaamheid.
Dat alles was echter beter geschikt om gewaardeerd
to worden door de nakomelingen dan door de tij dgenooten.
Ook zij, die het goede in het Fransche bestuur waardeerden, konden zich toch slecht voegen in twee zaken van
vreemden naam en oorsprong, de politie en de conscriptie.
De politie, streng militair georganiseerd, verschilde zoo
hemelsbreed van de gemoedelij ke dienders, dat men het
verschil wel pijnlijk moest ondervinden. Zij eischte stipte
gehoorzaamheid ; zij kende alleen de bevelen van Naar chefs
en rekende met niets anders. En zij bemoeide zich met
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honderd maal meer menschen en zaken dan de oude politie.
Niet alleen held zij op alles toezicht, maar zij belemmerde
de nationale vrijheidszucht op allerlei wijze. Terwijl men
gewoon was zich op straat alles to veroorloven, stond de
Fransche politie weinig toe. Er moc ht niet veel in den
Fransehen tij d en nu is het steeds het ideaal van den gemiddelden Nederlander, dat er juist heerlijk veel mag. Pat
ergerde dus. Veel erger was het echter, dat de Fransche
politie het huiselij k leven niet ontzag en glom speurde
naar bijzonderheden, die geen overheid aangaan. Zij had
overal haar moucbards, zoodat men overal op zijn hoede
was en voorzichtig werd met woord en gebaar. De couranten beteekenen weinig in dezen tij d ; pamfietten, eens den
Hollander zoo dierbaar als thans de ingezonden stukken,
versehenen nauwelijks meer; brieven werden alleen over
zakelij lie onderwerpen geschreven ; op het tooneel moest
men voorziehtig zij n ; zelfs de predikanten zetten een wachter voor h unne lippen.
Intusschen moet men bij dat alles bedenken, dat de
inrichting der Fransche politie de grondslag is gebleven
voor de huidige ; vanwaar hebben wij onze commissarissen,
inspecteurs, brigadiers, agenten enz. anders dan van de
Franschen P Ook de andere zoo gehate Fransehe instelling,
de conscriptie, is gebleven, al heeft men in 1813 ook den
verfoeiden naam onrniddellijk veranderd. Men kan zich nog
zeer goed indenken in den afschuw van het denkbeeld, dat
's lands kinderen moesten dienen. In dit door en door burgerlijke land was de soldaat een voorwerp van minachting,
sours ook van spot, een huurling, veelal een arme vreemdeling; de oicier genoot, tenzij in Den Haag aan het
stadhouderlij k hof, geen enkel maatschappelij k voorrecht
of voorrang; hoogstens achtte de nollandsche burger hem
een blinkenden armoezaaier. Men kan zich dus de verontwaardiging voorstellen, toen alien, ook de zoon der gegoede
burgerij en zelfs die van de aristocratie, gedwongen werden
den soldatenrok aan to trekken; dat was een vernedering
en een beleediging tevens. Maar men leerde berusten en
gehoorza,men. Ook in dit opzicht spaarde Napoleon de
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Hollanders; het contingent werd laag gehouden, de helft
lager dan in het overige Frankrijk. Maar zij, die werden
opgeroepen, werden dan ook dubbel smartelij k betreurd ;
zwaar heeft menig gezin geleden onder het verlies
van een veelbelovenden zoon, die nimmer uit de oorlogen
van het Keizerrij k is teruggekeerd. De landskinderen
zelf hebben zich als soldaten van Napoleon voortreffelijk gedragen; in den Russischen veldtocht, vooral bij
de Berezina, hebben zij 's Keizers lof geoogst; Hollanders
hebben hier de bruggen gebouwd en ze met mannenmoed
verdedigd ; zij bleken, wits goed geleid en gedisciplineerd,
uitstekende soldaten. 1Vlenig Holtandsch mi]itair streed nog
bij Waterloo onder de keizerlij ke adelaars.
Het sprak van zelf, dat de Fransche regeering voor
de Hollandsche departementen in deze dingen geen nitzondering kon maken. Intusschen maakte de conscriptie
met de tierceering het Fransche bestuur in breede 'kringen
der bevolking zeer gehaat. Juist deze beide heeft Willem I
moeten handhaven; toen de opkomst van vrijwilligers in
1813 beneden de verwachting bleef, zag de Souvereine Vorst
zich genoodzaakt, voorloopig met de noodige voorzichtigheid,

althans een gedeelte van het leger door gedwongen dien stneming aan to vullen. Dadelijk schreef de grondwet van
1814 voor, wat geen staatsregeling had durven bevelen
„Het dragen der wapenen tot handhaving der onafhankelijkheid van den Staat en de beveiligin g van deszelfs gr. ondgebied blijft overeenkomstig 's Lands oude gewoonte en het
grondbeginsel bij de lJnie van Utrecht aangenomen, een
der eerste pligten van alle Ingezetenen". Lang niet kwaad
gevonden, om een nieuwe instelling to dekken met 's lands
oude gewoonte en het grondbeginsel der Unie ; in verzachten vorm vond men inderdaad on der den nieuwen naam
van nationale militie de conscriptie terug. Het kon niet
anders ; geen moderne staat van het vasteland van Europa
kan zijn leger anders dan door conscriptie voltallig houden.
Licht en schaduw wisselen zich dus of in den Franschen tij d. Zeer veel goeds heeft de Keizer gelij k overal
ook aan Nederland gebracht, zeer veel, dat sedert behouden
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en in onze instellingen en zeden geworteld is gebleven.
De nadeelen, door de tijdgenooten het sterkst opgemerkt,
zijn verdwenen ; zij werden veroorzaakt door de hoogst
abnormale omstandigheden, waaronder Napoleon oorlog had
to voeren tegen Engeland. Iedere oorlog met Engeland
heeft voor de Republiek immer enorme economisch e schade
en maatschappelij ke ellende medegebraeht. Geen wonder,
dat sedert 175 onze handel opnieuw had geleden. Maar
nimmer heeft in den Bataafschen tij d de handel geheel
stil gelegen ; de slimme EIollandsche koopman wist wegen
en middelen to vinden om zijn klanten to bereiken via
Emden en Hamburg. De vrede van Amiens bracht onmiddellij k herleving ; de kolonien waren, behalve Ceylon, teruggegeven ; dadelijk staken de sehepen weer in zee; glom
werden de kantoren weer geopend. De hernieuwde oorlog
van 1803 bracht weer terugslag ; maar toch sloeg men er
zich door; de verbinding met Indie weed nooit geheel verbroken. Erg er werd de toestand onder konin g Lodewij k,
toen Napoleon het continentaal stelsel decreteerde en hoe
langer hoe meer volmaakte. Om het stelsel volledig to
doen werken, moest de Keizer over Holland beschikken ;
Lodewijk weigerde die beschikking to geven en moest dus
wij ken. De inlij ving bij Frankrij k beteekende dus de strenge
doorvoering van het continentaal stelsel. De douane, evenals
de politle op militairen voet ingericht, grootendeels nit
Franschen samengesteld, werkte op den enkelen druk der
Keizerlijke hand.
Voor Napoleon is het continentaal stelsel nooit jets
anders dan een oorlogstuig tegen Engeland geweest. Na
Trafalgar heeft hij nimmer een goede vloot kunnen vormen;
nooit ging zijn gezag een streep verder dan de Fransche
kanonnen der kustbatterijen en wachtschepen droegen.
Daarom moest hij het in den oorlog meer gebruikelijke
middel der uithongering toepassen ; hij blokkeerde de
Britsche eilanden door ze geheel van het vaste land of to
sluiten. Frankrijk heeft daaronder minder geleden dan
Engeland; maar het ergst heeft het oude handelsland
Holland daaronder gezucht. Amsterdam werd een groot
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douanekantoor met filialen in alle havens en langs de
geheele trust. Aan de zeezij de werd de kust hermetisch
gesloten ; geen sehip liep uit of viel binnen, dat niet streng
op contrabande was onderzocht. Overal drongen de douaniers pakhuizen en zelfs woningen binnen om Engelsehe
waren to zoeken ; waar deze werden aangetroffen, werden zij
zonder genade verbrand. Omgekeerd maakte de Engelsche
vloot steeds jacht op de schepen van alle Fransche onderdanen en zelfs op die der neutralen. Van een geregelden
handel was dus geen sprake meer; in onze handelssteden
werd weinig geld meer verdiend ; men begon to teren op
zij n kapitaal. Alleen uiterlij k had Nederland nog den
schijn van welvaart. Het nationaal vermogen ging bedenkelij k achteruit. Vermogenden moesten zich bekrimpen ;
in dit oude stedenland ging men om de goedkoopte buiten
wonen. Men brak huizen of om de belasting to ontgaan.
Men liet de klokkenspelen stilstaan, nit zuinigheid en nit
ontmoediging.
Veel gunstiger was de toestan d in de landprovincien,
waar landbouw en veeteelt in den Franschen tijd goede
dagen hebben beleefd. Men moet niet vergeten, dat de
klachten over den economischen achteruitgang alleen komen
uit de groote Hollandsche handelssteden, maar dat in de
meer agrarische provincien zoo goed als geen klacht werd
vernomen. Goede prij zen werden in deze dagen gemaakt
voor graan en vee. Ook had de openstelling der Fransche
grenzen een zeer gunstig gevolg zoowel voor de nij verheid
als voor landbouw en veeteelt ; men verkreeg een handelsgebied, dat zich uitstrekte van Hamburg tot Rome. Geen
wonder, dat wel de koopvaarders in de havens lagers to rotten,
maar dat de binnenlandsche handel, op alle wijzen door
Napoleon bevorderd, snel opbloeide. Willem de Clercq krijgt
op zijn reis in deze dagen een prettigen indruk van Enschede
en Almelo. Groningen, dat de marktplaats was en is van
een welvarend gewest, bleef een bloeiende handelsstad. Ook
in Friesland heerschte welvaart; het Friesche vee vond
bereide troopers. Economisch was het stellig in menig opzicht
een voordeel to behooren tot het Fransche Keizerrij k.
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In het algemeen was de stemming tegen Frankrijk en
de Franschen meer koel dan vijandig. Yerzet is van tijd
tot tijd hier en daar voorgekomen, maar van groote beteekenis was het niet. Diep in zijn hart had de Hollander
de overtuiging, dat hij zeif nimmer in staat zou zijn zijn
vaderland to bevrijden, maar dat alleen geheel verariderde
verhoudingen in Europa, vrede van Frankrijk en Engeland,
een onverwacht succes der Spanjaarden, eon groote neder
laag van den Keizer, de wedergeboorte van Pruisen, een
conflict van Napoleon en Alexander of Welk gewichtig felt
dan ook, aan Nederland zijn welvaart en onafhankelijkheid
zou hergevon. Men berustte en wachtte of in hot vaste
geloof, dat doze winter van het riationaal bestaan niet
eeuwig zou duren.
Er scheen voorloopig nog weing leans op bevrij ding.
Stellig begreep men in Nederland even goed als elders, dat
er verandering zou en moest komen; het Fransche Keizerrijk
was geen duurzarne schepping. Maar intusschen scheen er
weinig kans op verandering. Wanneer Napoleon in October
1811 do Hollandsche departementen bezoekt, kan hij dat
doen als overwinnaar. Ook hij kwam, zag en overwon. Met
do stukken kan men onmogelijk voihouden, dat do feestvreugde alleen eon gedworigen fraaIigheid is geweest, aithans
niet meer dan dat bij dergelijke geegenheden het geval
pleegt to zijn. Zeer sterk is ook in Nederland do indruk
van hot bezoek van den buitengewonen man geweest; ook
hier wist hij de nienschen to imponeeren. Inderdaad heeft
Amsterdam den Keizer ontvangen, gelijk het zoo dikwijls
vorsten heeft ontvangen, zonder al to groote luidruchtigheid, maar waardig.
Napoleon kreeg zijnerzijds eon gunstigen indruk van
Holland; hij vond hot eon bijzonder belangwekkend land.
Dat was hot zeker. Maar in dat belangwekkende land was
Loch nog veel meer waar to nemon dan do Keizer goed
vond to zion. Wat hij niet Wilde zion, was do toenemende
ergernis over den geknakten handel en de verdwenen welvaart, de tegenzin tegen hot zeer goede, maar toch altijd
vreemde bestuur. Hot verlies der nationale onafhankelijk-
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heid werd dieper gevoeld dan de Keizer Wilde toegeven.
Napoleon heeft onbewust en ook desbewust zeer veel voor
Nederland gedaan en nog meer willen doen ; maar nimmer
heeft men het vergeten, dat het een vreemde hand Was,
die het aanbood, en evenmin, dat diezelfde hand zich aan
den Hollandschen handel, aan de nationale welvaart vergreep. Aan deze regeering zou en moest een einde komen !
Reeds stond de man gereed, die het sein daartoe zou
g even.
Het is altij d een voorrecht iets to zeggen to hebben
over den voortreffelij ken Nederlander, die Gij sbert Karel
van Hogendorp was. Nederland heeft staatslieden gehad
van ruimer blik en zelfs van hooger streven, ook van
genialer aanleg. Hogendorp mist enkele hoedanigheden,
die den staatsman kenmerken en zelfs voor hem onmi.sbaar zijn. Hij kende door zijn wat eenzelvig leven de
menschen weinig en vermocht hen dus niet duurzaam to
leiden. Hij miste bovendien dien fijnen tastzin, dien teederen
tact, die doet gevoelen, waar men in aanraking is met zijn
tijdgenooten, waar niet. Hij bezat evenmin de gave van to
overtuigen. Hoezeer indruk makende op de menschen, wist
hij hen noch van zijn beteekenis noch van de juistheid zijner
inzichten to overtuig en. De ingenomenheid met eigen persoon en denkbeelden, hoe gerechtvaardigd ook, moist hij
niet to verbergen.
Maar hoeveel staat daar, vooral in dien tijd, niet
tegenover. Hogendorp zou in alle perioden van onze gescb iedenis eon man van beteekenis zijn geweest ; hij past
niet kwalijk tusschen Oldenbarnevelt, De Witt, Slingelandt,
Van de Spiegel, Van Hall en Thorbecke. Maar in zijn tij d
was zijn maat verre boven de normale. Ongelooflijk ruim
was zijn kennis en zijn belezenheid, juis zijn oordeel en
scherp zijn blik. Hij zag met holder oog de realiteit der
dingen, de ware verhoudingen, in eon tij d van overvloedige
rhetoriek eon zeldzaamheid. Hij zag, wat den meesten verborgen bleef ; op zijn wij ze is hij niet minder eon profeet
dan Bilderdijk en hovendien een profeet, die de middelen
kent om de door hem geziene toekomst voor to bereiden.
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Er is bovendien geestelijke groei in dezen toch niet zeer
beweeglijken man; hij weet nieuwe denkbeelden in zich
op to nemen en to verwerken, zoodat ze geheel zijn eigendom
worden. IIJ groeit met zjn tijd mee; naarmate hij ouder
wordt wordt hij niet behoudender, maar integendeel hoe
langer hoe vooruitstrevender. In zijn j eugd een echte conservatieve Prinsgezinde, is hij in zijn ouderdom de voorlooper der liberalen geworden. Een man van een stevige,
rustige overtuiging altijd, weet hij echter door voortdurende
studie en nadenken zich to vervormen. Bij al de onbuigzaamheid van zijn karakter is hij nimmer in zijn beginselen
versteend. Nog veel minder hechtte hij aan de middelen,
waarmede hij die beginselen tot hun recht wilde doen
komen; meer hechtte hij, achttiende-eeuwsch regent, aan
den vorm. Want in den grond is hij, ook in zijn verhouding
tot het huffs van Oranje, altijd een achttieiide-eeuwsch
regent gebleven. Natuurlijk een zeer goede regent; het
pleit stellig niet tegen het patriciaat der achttiende eeuw,
dat het eindigde met een man van zulke groote gaven
voort to brerigen, die zijn yolk op nieuwe banen zon voeren
en een nieuwe toekomst zou scheppen. Ook door Hogendorp reiken wij de hand aan de achttiende eeuw.
Een man van een vat hoekig, scherp gesneden karakter
blijft niet steeds met zijn yolk in den pas. Aan Hogendorp

is dat slechts zelden geiukt. Het is de groote tragiek in
zijn leven, dat hij in den regel zoo goed als alleen stond:
in 1787 met zijn denkbeelden van staatshervorming, in
1801 met zijn verkiaring aan het Staatsbewind, onder koning
Lodewijk met zijn afzij dig onder Willem I met zijn
strijd voor politieke outvoogding en vrijen han del, in 1830
met zijn verdediging der Belgen. Met al zijn liefde voor
zijn y olk stond hij to hoog one zich naar de menschen toe
to buigen. Slechts een oogenblik in zjn leven is hij een
met zijn yolk, in 1813. Terecht voert zijn geslacht dat
j aartal in zijn wapen; Hogendorp en Hogendorp alleen is
de man van 1813.
In 1813 komt Hogendorp met zijn gaven het best nit,
ook orndat hij dan een achtergrond heeft, liever, een klank
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bodem, waartegen zijn woord geluid heeft. De natie, door
hem herboren, aanvaardt zonder aarzeling zijn leiding en ook
zijn schepping. Bij Hogendorp stonden van den aanvang
of drie dingen onherroepelij k vast: de be vrij ding van
Nederland zou door eigen kracht tot stand komen ; die
bevrij ding zou geschieden in naam van Oranje; Oranje zou
het eminent hoofd van den staat worden, maar onder den
waarborg eener wijze grondwet. Zoo heeft hij dan ook
gehandeld. Hij en met hem eenige weinige wakkere manners
hebben de . onafhankelijkheid van Nederland geproclameerd
onder het oog nog der Franschen. Nog voor de nationale
driekleur liet hij de Oranj e vlag waaien van den Haagschen
toren. Wanneer Willem VI of I
men wist nauwelijks
wie het was
den voet aan den Scheveningschen wal
zet, staat Hogendorp gereed met zijn constitutie.
Dat alles geeft 1813 zijn groote beteekenis en schenkt
Hogendorp een relief in onze geschiedenis gelij k weinigen.
Ook is Hogendorp in 1813 op zijn best: zijn moed en durf,
zijn vastberadenheid en beslistheid, zijn beleid en tact
zijn zelfvertrouwen en rustige zekerheid, zijn vaderlandsliefde en toewijding komen dan op het helderst nit. Hier
zien wij hem gedragen door zijn hoog levensideaal, de
verhef ng van zijn vaderland tot een krachtige cultuurmacht in de wereld. Maar tevens zien wij zijn streven gewij d
door zijn warme liefde voor Oranje. Voor hem is geen
krachtig en gelukkig Nederland mogelijk zonder Oranje.
Door hem draagt de revolutie van 1813 onmiddelijk de
Oranjekleur; door hem vereenigen zich allen, Patriotten
en Prinsgezinden, alien, die sedert 1801 in Nederland hadden
samengewerkt, onder de Oranj eleuze. Dat sprak voor velen
in 1813 niet van zelf; door Hogendorp alleen werd deze
leuze door alien aanvaard. Niettegenstaande de teleurstellingen, ondervonden met Willem IV en Willem V, durfde
Hogendorp de toekomst van Nederland in handen leggen
van Willem I. Ook later in zijn scherpste confiicten met
den Koning, heeft hij aan hem geloofd. Want voor hem
waren Nederland en Oranje onafscheidelij k. En di t is ten
slotte altij d Hogendorp's zegekroon : in een tij d, toen vader-
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iandsliefde een kiank was van ambtenaren en rijmelaars,
in de dagen van Appelius en Tollens heeft Hogendorp
met diepe innigheid aan zijn vaderland geloofd; hij zag
er een groote' toekomst voor weggelegd. Als den ouden
Romeirischen consul komt Hogendorp de eeuwige eer toe,
dat hij nimmer aan het vaderland heeft gewanhoopt.
Geen oogenblik heeft Hogendorp er aan gedacht zich
tij dens de inlijving in Franschen staatsdienst to begeven.
Onder koning Lodewijk was de verleiding zeer dicht langs
hem gekomen om in staatsdienst teriTig to keeren. Det
Koning onderscheidde hem en vroeg herhaaldelijk zijn raad
in koloniale zaken. Zijn broeder Dirk werd generaal,
minister, gezant; het had hem slechts een woord behoeven
to kosten om een hoog staatsambt to bekleeden. Hij heeft
dat woord niet gesproken, omdat het moest zijn een verzoek
aan een vreemden heerscher, van Wien hij geen gunsten
wenschte aan to nemen. Had Lodewijk Napoleon hem
gevraagd, hij zou aan 's Konings roepstem hebben gehoor
gegeven; maar deze had zoo goed als Hogendorp zijn eigen
denkbeelden en inzichten.
Zoo ging Hogendorp dan in 1809 in Den Haag wonen,
destjds eenzaam en verlaten, nu het geen residentie meer
was. Maar er was nog een en ander van den ouden mister
gebieven; het was er goedkoop wonen; voor de opvoeding
der kinderen gaf Den Haag allerlei voordeelen. In Den
Haag ging hij zich vestigen in het bekende huffs aan den
Kneuterdijk, waar hij tot zijn dood heeft gewoond. Daar
heeft hij zich voorbereid voor de groote rol, die hij nog
had to vervullen. Daar nam hij scherp het Fransche be-.
stuur waar, gelijk dit hem scherp in het oog hield. Daar
werden zijn kinderen groot; daar werd hem zijn zoon uit
het huffs gesleurd om als garde d'honneur to dienen. Daar
stelde hij achtereenvolgens drie schetsen op voor de toekomstige grondwet. Daar beraamde hij met zeer weinige
vertrouwden de komende revolutie. Daar werd den 17en
November 1813 de eerste Oranjekokarde op den hoed gestoken. Yandaar ging op dien dag Van Limburg Stirum
naar het stadhuis om het gouvernement over Den Haag
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op zich to nemen in naam van den Prins van Oranje. Daar
hebben Hog endorp en Van der Du.yn op den laten avond
van 20 November het Algemeen Bestuur aanvaard in naam
van dienzelfden Prins van Oranje.
De Prins van Oranj e ! Wie was hij?
Persoonlijk was Hogendorp na 1795 buiten elke directe
aanraking met het huis van Oranje gebleven; zijn plannen
tot bevrij ding had hij moeten opstellen buiten alle betrekking tot den vorst, dien hij zich als toekomstig staatshoofd
dacht. Zoo ging het bij na alien. Van Oranje waren niet
dan vage herinneringen overgebleven. Zoo weinig was men
op de hoogte, dat men in December 1813 op het Anasterdamsche stadhuis zich nog afvroeg, of het nu Willem VI
of Willem VII was, dien men had to verwachten en to
begroeten. De ingewij den wisten natuurlij k wel jets meer.
I-Iogendorp b.v. wist zeer goed, dat de Prins zich in April
1813 naar Engeland had begeven, maar, hij was toch niet
geheel zeker, of hij zich daar nog be yond. Vandaar, dat
hij onmiddellijk na zijn optreden in November boden nitzond zoowel naar Engeland als naar Duitschland.
Men kan gerust zeggen, dat in 1813 Nederland en
Oranje elkander nauwelijks meer kenden; een ballingschap
van bijna negentien jaar had Oranje geheel van Nederland
verwij derd en dat niet alleen in geographischen zin. Het
was trouwens niet de eerste keer. Ook tij dens het tweede
stadhouderloos tijdperk had men althans in Holland de
Nassau's geheel vergeten. De oude heldenstam was in 1702
met Willem III uitgestorven. De Staten dachten er niet
-aan om den wensch van den Koning-Stadhouder to vervullen en zijn Frieschen neef Jan Willem Friso tot stadhouder to benoemen. Evenmin ging in die richting eenige
:aaudrang van de bevolking uit. Eerst een volgend geslacht
deedweer een beroep op den Frieschen Prins van Oranje,
toen het gold den ontredderden boedel der regenten to
:redden.
(Slot volgt.)

MIEKE'S TROUWKLEED
DOOR

CHRISTINE VAN DEN BOSCH.

't Vriendelij k kerkklokj e klept 't „Angelus" over dorp
en velden; 't is voor de zonen der kerk een aanmaning
tot gebed. Nu, Zaterdagavond, schijnt 't voor de andersdenkenden niet alleen de naderende avondrust, maar ook
den aanstaanden rustdag in to luiden. De een na den
ander verlaten de boeren en arbeiders 't land; alleen
Boer Harmsen blij ft nog onafgebroken werken. De vertrekkende buren blijven even staan met 'n: „Hoe is 't, buurman, steek je de naald nog niet in 't spek ?" of: „Zeg
Jan, mot je nog een daghuur verdienen ?"
Zonder op to zien, antwoordt ie : „Nog een klein zetje,
en dan bin we klaar." Dan vraagt ie aan een klein, tenger
vrouwtje, dat een eindje verder bezig is aardappels to
rooien : „Hoe sta jij d'er mee, Mieke ?"
Ze richt zich op nit haar gebogen hooding, duwt de
vuisten tegen Naar lenden, pij nlij k van 't bukken, en zegt,
wij zend op een m and gerooide aardappels : „Die heb 'k er
nit; is 't genog ?"
„Zat en genog," meent Harmsen, „maar wat scheelt
er aan, vrouw ?"
„'k Bin moe, bar moe, Jan."
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„Ik kan 't je anzien en 't is werachtig ook geen
wonder, mensch : eerst bin je in huis an 't heisteren geweest en non van de middag her, 't is veel to erg voor
je. Je most 't niet meer doers, Mieke; ik kan 't best
alleenig af, en anders kan ik Peters ook wel es een daghuur laten verdienen."
„Och, ik doe 't ommers zoo graag en 't is zoo gezellig samen to werken. We hebben 't zoo lang met ons
beiden gedaan, he? Maar.. , nou schei ik er toch uit, hoor."
„gij k es, ga daar een poosj e op de kruiwagen zitten ;
'k mot deze rij andijvie nog opbinden en dat gindsche
hoekj e grauwe erwten optrekken ; straks leg ik ze achter
't huis op de heg en als we dan een paar dagen mooi
weer houwen, zijn ze droog en rijp."
Mieke is gaan zitten, de armen steunend op 'r schoot,
't hoofd op de borst, den rug krom, oud vrouwtje bijna,
hoewel pas vij fenveertig. Ze kij kt van tij d tot tij d even
n.aar 'r man, hoe hij met z'n forsche hand de andijviestruiken
omvat, om er dan voorzichtig een touwtje om to bindeu.
„Zouwen ze geel zij n, als „de deem" over een week
thuis komt ?" vraagt ze; „ze is d'er zoo dol op."
„'k Denk 't wel. Zie zoo, da's gedaan ; non de
erwten nog."
Behoedzaam trekt ie de pl.anten uit en legt ze in den
kruiwagen . Als er eenige rij pe erwten op den grond roll en,
raapt hij ze op. „Kijk Loch 's an vrouw; is 't geen lieve
lust zulke cap'cijners te•winnen? Jonges, jonges, as knikkers bin ze haast, zoo groot ; die van de winter met een
plakkie spek, dan eet de Prins niet lekkerder as ik... non ?"
't Vrouwtje knikt; ze heeft ook wel hart voor 't
gedoe, maar ze is van avond to vermoeid. Ze denkt aan
den loop, dien ze straks nog moet doen. 't Is wel niet zoo
ver, maar 't pad is erg steil. En als ze dan thuiskomt,
heeft ze ook nog veel to beredderen voor den Zon dag .. .
ze moet niet vergeten een band aan 'r zwart zij den schort
to zetten en een knoopje aan 't „halfhempie" van 'r man.
„Ik geloof, Mieke, da'j al half in de dut bint; of zit
je weer to prakkezeeren over ooze deem ?"
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„Nee, 'k docht an alles, wat we straks nog to doen
hebben. Bin je klaar ?"
„Ja ; Kier, neem jij de kruiwagen, die is licht ; dan
draag ik de aardappels, de gereedschappen en de kool."
Hij werpt eerst nog een goedkeurenden blik over 't
land en zegt : „'t Staat er met alles toch mooi voor, he ?"
„Ja," aarzelt ze, „da's waar, maar voor mij is 't veld
op zen mooist, voor we beginnen to plukken en to rooien."
„Daar is wel wat van an," bevestigt hij, terwijl hij
den zwaren zak op zij n schouder tilt. „Zie zoo, vrouw,
nou maar vooruit."
Langzaam komt Mieke achter 'm aan ; de wagen is
niet zwaar, maar door Naar onregelmatig e passers slingert
hij keen en weer.
„Hola ! 'k g a ook mee !" klinkt eensklaps een vroolij ke
stem achter haar.
Met een schok laat ze de pooten van den wagers vallen
en: „Da's Hanne !" roept ze verheugd. Haastig kijkt ze om ;
ja, ze is 't; o, wat h eerlij k !
„Vader, daar is onze deemn !" schreeuwt ze tegen 'r
man, die Naar al een Bind voorgekomen is. Dan neemt ze
een tip van 'r schort om haar bezweet gezicht of to vegen,
en loopt vlug 't meisje tegemoet.
„Dag Hanne, dag meid, bin j e daar ? Hoe gaat 't ?"
„Is dat Been verrassing, Moeder ? Dat hadt u nou toch
niet gedroomd, he ? Eerst een zoen ... , zoo."
Vader, inmiddels genaderd, wordt nu hartelijk begroet.
Mieke staat 'r dochter met bewondering aan to kijken.
Wat is ze mooi in dat bruine pakje met dien grooten hoed.
„En Loch in 't geheel niet opzichtig", denkt ze verheugd.
Dan krijgt opeens Naar gelaat een ernstige uitdrukking en
ze vraagt bezorgd : „Je hebt toch niks gehad met de Freule ?"
„Neen, Moeder, geen onraad, poor; 'k zal straks thuis
alles vertellen, want her loopen we zoo ongezellig als ganzen
achter mekaar. Wacht eens ; draagt u mij n taschj e, paraplu
en handschoenen, dan zal ik den wagen kruien ; en dan
doen we net als vroeger : wie 't eerst thuis is."
0. E. VIII 7
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„Mawr, deem, in dat mooie kleed ... , wat zullen de
mensehen .. , ."
„De menschen zullen zeggen, Moeder, dat ik, als jongste,
't zwaarste pakje moet dragen." Meteen slaat ze de handen
aan den kruiwagen en duvet hem vlug de hoogte op. Glimlachend blijven de ouders staan, Naar na to kijken.
„Zoo'n meid," zegt vader, goedig. Moeder knikt tevreden. „'t Blij ft toch onze goeie, eenvoudige deem, he ? Je
zou Loch niet zeggen, dat een onderwijzeres met zooveel
acten niet to grootsch zou zijn, om achter den kruiwagen
to loopen !"
Vlugger dan zooeven vervolgen ze hun weg, en hoewel 't pad haast to smal voor beiden is, gaan ze toch naast
elkaar : ze hebben er behoefte aan, to praten over „ooze
Hanne".
Spoedig hebben ze hun woning bereikt, een boerderijtje
met laag rieten dak en drie ramen aan de straat ; vbbr 't
huis een tuintje met dahlia's en zonnebloemen. Als ze de
keuken binnengaan, bemerken ze tot hun schrik, dat er
bezoek is: zwager Dirk, zoojuist door Anna binnengelaten,
zit druk met 'r to redeneeren, terwijl zij bezig is kofe to
zetten.
„Wel, wel, Jan, 'k moist niet eens, dat je dochter al
vacantie had, en nou poor ik, dat ze drie weken met de
Freule op reis geweest is. Hoe kwam dat zoo, Hanne ?"
„Och, oom, de kamenier kon niet mee, omdat ze to
oud wordt ; een nichtj e van de Freule, dat mee zou, werd
ongesteld en toen kreeg ik een briefje, of 'k lust had."
„En jij, lekker !" lacht oom Dirk. „Nou, nou, da's
boffen ; da's wat antlers as werken op 't land, he, deem ?"
„Dat is 't zeker, oom," antwoordt 't meisje ernstig.
„Maar as 't er op an komt, kan ze 't Loch nog as de
beste", beweert vader, triomfantelij k ; „dat hebben we zooeven gezien."
„Ja, ze kwam daar kranig ankruien," lacht oom; „'k
zat juist voor 't huis op de bank op jelui to wachten; en
ze wist precies waar de huissleutel verborgen lag; he
Hanne ?"
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„Zeg, zwager, 11011 mot je nog even met de vrouwlui
praten, terwijl ik de beesten eerst ga verzorgen." „En ik
ga me eigen een beetje opknappen," zegt moeder; „Hanne,
hou jij terwijl oome Dirk an de praat."
Een kwartier later zitten ze gezellig om de koflietafel
en moet Anna van 'r reizen vertellen. Met belangstelling
zitten de mannen to luisteren ; moeder aanvankelij k ook,
maar dan gaat ze er over prakkezeeren, waarom de deemn
een week vroeger is thuis gekomen ; en, eenmaal afgeleid,
heeft ze niet de rechte attentie weer voor 't verhaal. Ze
moet Hanne straks vragen, of ze ook een beetje warm eten
wil hebben; er staan nog kouwe aardappels en boontjes... .
dan een paar eieren er bij ... , ze eet thuis toch altij d zoo
lekker. Vervelend, dat vanavond oome Dirk juist moest
komen; nou duurt 't zoo lang, eer de deem n vertrouwelijk
kan praten. Even luistert ze weer naar de beschrijving, die
Anna van Napels geeft, dan zit ze een oogenblik later to
soezen : straks maar even de Zondagsche kleeren klaar
leggen; Hanne kan nou rooi dat karweitje er aan doen ... .
en bedlinnen nit 't kamnet nemen voor de deern .... 't zal
vanavond wel een uurtje later worden, vobr ze naar bed
komen ... , als ze dan maar niet zoo slaperig is, want,...
nu.... he, daar was ze al ingedommeld; gelukkig, de
anderen hebben er niks van gemerkt. Ze moet even in de

beenen, anders houdt ze d ' r oogen niet open.
„Wat ga je doen, vrouw
„Even de spullen voor morgen. klaarleggen. Zeg
Hanne, jij lust straks zeker wel een happie eten, niet ?"
„Neen, Moeder, alleen een plak mik met seek".
„Ik merk 't al", lacht oom Dirk, „je wil me weg hebben,
Mieke. 'k Ga zoo dadelijk p een; maar, Hanne, vertel nog
eerst even.. .
Moeder gaat naar de opkamer, trekt de bovenste la
van 't kabinet open en mompelt, terwijl ze de kleeren er
nit neemt en netj es op stoelen hangt : „Da's de broek,
da's 't vest, da 's de jas, non... 't half hempie, de das . , .
en de pet. En non voor mijn : de rok, , , .. 't schort,
en.... och, wa's dat toch nog een mooi jak; en
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'k heb 't toch ... la 's kijken : we bin vierentwintig jaar
getrouwd ... dan is 't ook al vierentwintig jaar oud, en
't is nog zoo zwart as een git. De deem moet 't weer 's
an de verkeerde leant opstrij ken, dan lij kt 't net nieuw.
Ik ben er in getrouwd en 't zou nog best kunnen gebeuren,
dat ik 't anhad as Hanne .. , as nanne .. , wacht es,
nou geloof ik, dat 'k ineens weet, waar de deem over wil
spreken .... 't zal wis over de vrij erij zij n, dat zal 't.... .
As 't maar een eenvoudige jongen is ... geen meneer;
een rijke heereboer, zooas de zoon van Berends van de
Witte Hoeve, dat zou nog kennen .., dat zou mooi zijn,
maar een stadsche meneer .., neee, dat hoop ik niet.
„Moeder, oom Dirk gaat weg."
„0, goed, ik kom hoor." Gelukkig dat ie gaat. Nooit
heeft ze hem zoo verheugd „goeie reis en groeten thuis"
gewenscht als nu. Haastig keert ze naar 't keukentje terug
en gaat rustig zitten, de eeltige werkhanden gevouwen in
Naar schoot ; tegenover Naar zit 'r man; Anna tusschen
hen in. Met verlangenden blik kijken ze 't meisje aan.
„Nee, deem," zegt moeder, als Anna Naar nog koffie
wil inschenken, „laat maar; nou moeten we eerst weten,
hoe 't komt, dat je zoo vroeg thuis gekomen bent."
„O, heb ik dat nog niet verteld ? Nou dan: de freule
heeft 'r reis bekort, door ziekte van 'r zuster in Den Haag.
Eergisteren kwam 'r een telegram, dat de barones ernstig
ongesteld was; we zijn Coen direct op reis gegaan en kwamen
van morgen in Den Haag aan."
„Wat scheelt 'r ?" vraagt Mieke, deelnemend.
„Longontsteking ; maar gelukkig was de toestand vandaag lets gunstiger geworden."
„God zij gedankt !" zucht moeder; ,,'t bin zulke brave
menschen."
„En nu," vervolgt Anna, „heb ik een nieuwtje to vertellen. Ik zal maar met de dear in 't huffs vallen : ik ben
verloofd, tenminste ... als u beiden 't goedvindt."
„Wat is ie? Heeft ie een goed bestaan ?" is vaders
zakelijke vraag, terwijl moeder informeert : „Hij is Loch
van ons geloof ? Is 't 'n meneer?"
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Anna bevestigt vaders vraag met een knikje en stelt
tan Moeder gerust : „Ja, zeker, hij is protestant en ...'t is
wel een meneer, maar hij is erg eenvoudig en degelij k.
B3ij is schilder en...."
„Verver ?" zegt Moeder, „huisschilder ?" Ze voelt den
afstand tusschen Naar en den ,,meneer" verkleinen, maar
Anna lacht : „Neen, hij is landschapschilder, hij. , ..
„Maakt ie schilderij en ?" roept Mieke verschrikt, „o,
kind, dat bint immers lui zooals kemedievolk, die d'r eigen
niet storen aan God of zijn gebod en d'r maar peen leven
met mekaar, zonder dat ze getrouwd zijn ? En die menschen
in 'r werkplaats 1 aten komen, om ze... . , met permissie,
nakend uit to pottreteeren ? 0, deerntje, deerntje, hoe kon je
je daar mee afgeven ! Da's treurig ... , treurig !"
„Och, Moeder, er zijn goeden en slechten bij, zooals
overal. Ik ken verseheiden sehilders, die even braaf levee,
als de besten pier van 't dorp. Er wordt zooveel gepraat en
overdreven. Wat words er niet gezegd van 't leven van
de studenten ! en u ziet er onzen Domine en onzen Dokter
toch niet minder om aan, dat ze 't vroeger waren."
Vader gniffelt even: bij de hand als die deem toch is!
Moeder zegt niets, zit maar voor zich uit to staren.
„Zooals ik zei, is hij van heel eenvoudige familie ; zijn
vader is dorpsveldwachter. Als kind kon hij al prachtig
teekenen, en daarom heeft de Burgemeester met nog een
paar andere rijke families 't bekostigd, dat ie leerde schilderen. Hij heeft hard gewerkt, geen tij d en geld verbeuzeld, en zijn naam is al gunstig bekend. En toch is ie
erg nederig; u hoeft er niet tegen op to zien kennis met
'm to waken; u kan ook dadelij k „Kees" tegen 'm zeggen".
Moeder raakt 'n afwerend gebaar : „nee, dat zal 'k
toch niet kennen ; met zoo'n meneer rack ik niet op m'n
gemak; dat weet 'k zeker. Ik zal 'm nooit familjaar as
m'n schoonzoon kennen behandelen ; en jij Jan ?"
Harmsen kijkt z'n vrouw een beetje verwonderd aan;
ze is anders altij d zoo zaeht, en nu zoo kort, zoo heftig.
Hij trekt op 'r vraag de sehouders op.
„Och, dat zal wel wennen," sust 't meisje, „als u hem
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maar eerst ontmoet hebt; morgen komt ie uw toestemming
vragen."
„Morgen al a" zucht .Moeder en schudt verdrietig 't
hoofd. Dan vraagt ze haastig : „En de Freule, weet die 't?
Wat zegt die er van P"
,,U kan aan de Freule schrijven, zoo gauw haar zuster
wat beter is; ze heeft naar 'm geInformeerd en de gunstigste
antwoorden gekregen."
Moeder haalt diep adem; haar voorhoofd ontplooit zich
een weinig ; die tijding stelt Naar tenminste een beetje gerust.
Nu is ze toch nieuwsgierig om wat meer van de zaak
to hooren. „Waar heb je 'm ontmoet en hoe lang kennen
jullie mekaar en hoe heet ie ?"
,,Hij heet Kees van Tiel. We zijn in Amsterdam bij
dezelfde fietsclub en ik ken 'm al een jaar; maar we hadden mekaar nog nooi.t anders gesproken, dan in gezelschap
van anderen. Toevallig ontmoette ik hem in Napels en,
als de Freule 's middags rustte, gingen wij samen wandelen".
„Zoo, hm, ditmaal zonder gezelschap van anderen,"
plaagt vader.
„Den derden dag vroeg ie me; ik heb 't toen dadelijk
aan de Freule verteld en die heeft 'm ontvangen en lang
met 'm gesproken ; daarop heeft ze naar Amsterdam geschreven, om naar 'm to informeeren. Hij heeft plan vbbr
den winter naar Parij s to gaan en daar nog een paar jaar
to werken. Eerst hadden we ons voorgenomen, met trouwen
to wachten, tot ie vandaar terugkwam, maar hij verdient
meer dan genoeg, om een huishouding to bekostigen en ik
ben zuinig en daarbij .... 't zou zoo ongezellig voor 'm
zijn om daar alleen peen to trekkers en ik hier, he ? Dus,
als u er niet tegen bent, zouden we graag over een maand
of drie willen trouwen".
Onbewegelijk, verbaasd, hebben de ouders Naar aangehoord. Met de oogen dicht, knikt vader nu, als toestemming,
maar Moeder zegt op verdrietigen Loon: „Dat gaat to
haastig, deem; we kennen je toch niet zoo op slag in de'
vreemde laten trekken met een man, waar we zoo weinig
van weten P
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,,U zal gauw genoeg zien, hoe die is, Moeder, en 'k
durf wedden, dat u later zal zeggen: ,,Je hebt een goed
huwelijk gedaan, Hanne".
Ongeloovig schudt 't vrouwtje 't hoofd. Yader troost
haar met: ,,'t is wel kort tijd, maar de deern gaat morgen
nog niet naar de' Burgemeester.... kom, we zullen de kat
nog eerst eens nit de' boom kijken".
Anna glimlacht gelukki.g, zéker van den gunstigen
indruk, dien haar Kees zal waken, en vervolgt: ,,We zouden
graag pier willen trouwen, zonder omhaal. in Parijs gaan
we op gemeubeleerde kamers wonen; voor 'n huishouding
heb ik dus voorloopig niet to zorgen. Mijn uitzet krijg ik
voor een groot deel als bruidsgeschenk van de Freule;
praclitig, he Voor trouwjapon neem ik een blauw mantelcostuum - Kees zegt, dat blauw me zoo goed staat - en
dat trek ik dan op reis ook aan. 'k Heb flu nog drie
weken vacantie, dus mooi den tijd om alles to bespreken en
to regelen. En als nou morgen de kennismaking met Kees
meevalt - waar ik geen seconde bang voor ben - en de
inlichtingen zijn naar uw zin, dan hebt u er toch niet op
tegen,' he P We moesten dan met ons drieën een dagje
naar de stad om inkoopen to doen, onder andere: een pak
voor Yader en een japon voor u, Moeder, of een mooie lap
er voor".
,,Voor Vader, da's wat anders: Z'n rug en knieën en
mouwen worden leelijk glad, maar ik heb niks nieuws
noodig, hoor; m'n trouwkleed is nog zoo zwart as... ."
,,AJs mos," volt Anna lachend aan. ,,Neen, moedertje,"
gaat ze op overredenden toon voort, ,,u moet eens een
deftige, zwarte j apon hebben en die laten we dan wat
nieuwerwetsch m.aken: geen rok, waarin u zoo wijd bent
als een ton - ja, wees niet bang, ook geen strompeirok,
hoor! - en in plaats van een lang, wijd jak, een kort
j acquet met een satijnen vestje en een geplooid lint om 't
middel; 'k zal u wel opkrrappen, poor !"
,,Een j apon P" zegt moeder op afkeurenden Loon, ,,neen,
deem; as 't dan toch wezen moet: een rok en een j ak .. .
vindt jij ook niet, vader?"
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„Waar gaat 't meeste goed an ?" is Jan's praktische
vraag.
„0, aan een japon gaat maar de helft van een jak en
rok," zegt Anna.
„Wel, vrouw, dan geef ik Hanne gelij k en zou 'k, in
jouw plaats, een japon nemen ; Jans en Griet dragen 'm
Loch ook, en daar hoef jij niet voor onder to doers".
Met gerimpeld voorhoofd en vooruitstekende onderlip
zit Mieke voor zich nit to starers. Hanne trouwen ... , zoo
ver weggaan, naar Parij s ... , her de trouwerij ... , zij een
japon.... 't is to veel emotie in Bens in 'r kalm leventj e.
Ze kan niet zoo gauw zich in alles indenken, die gedachten
verwerken.
„Trek de lip wat bij, vrouw ; harrej ennig, 'k geloof
da j er beduusd van bent".
Anna kijkt Moeder aan en schrikt van 'r bleek, vermoeid gezicht.
„En non gauw gaan slapen Moeder", zegt ze vriendelijk.
„Vader en ik zullen wel zien, wat er nog to doen is".
„Nee, kind, 'k zal eerst een boterham voor je maken
en 't karweitje ....
„Alles komt in orde, Moeder, als a nou maar dadelij k
naar bed gaat, en.... maak u nergens zorgen over; u zal
zien, dat „alles reg kom", zooals de Transvalers zeggen."
Als Moeder naar bed is, blijft Anna, terwijl ze een
boterham eet en alles in orde maakt, nog 'n poosje met
Vader praten. Hij kij kt 'r aandachtig aan; wat heeft ze
een knap, vriendelij k gezicht en prachtig blond haar. Hij
kan zich best begrij pen, dat die schilder verliefd werd op
z'n mooi, rein, gezond dochtertje, dat in kennis en manieren niet voor een dame hoeft onder to doen.
Ze vertelt van de mooie schilderstukken, die Kees
maakt. „0, ze zij n prachtig ! Nu zal a misschien denken,
dat mijn oordeel niet veel to beduiden heeft, maar 'k zal
u Bens laten lezen, wat een paar groote bladen over zij n
laatste stuk zeggen ; 'k heb de uitknipsel s in mij n taschj e".
„Heeft hij je die g egeven ?"
„O, neen, dat zou hij nooit doen; ik heb ze zelf uit-

MIESE ' S TROIIWKLEED.

41

geknipt ; als ik in mijn pension, waar we veel kranten lezen,
iets over Kees las, ging ik in een kiosk de krant koopen ;
want.... u moet weten .... 'k hou al zoo lang van
Vader zucht ; 't is een uiting van dankbaarheid, omdat
z'n kind Naar geluk gevonden heeft.
Eindelijk gaan ook zij ter ruste; Anna denkend aan
't weerzien van Kees den volgenden dag en IEIarmsen met
de gelukkige gedachte, dat z'n dochter een glorierijke
toekomst tegemoet gaat.
„Slaap ie al, Mieke ?"
„Neee. Wat is er ?"
„'k Wou maar zeggen, wat is 't Loch goed, da 'k er
altij d op aangedrongen heb, Hanne to laten leeren. Weet
je nog wel, da'j altijd zei : „As 't maar tot 'r geluk is !...."
Non zie je Loch, he, da 'k gelij k had."
„We zullen 't afwachten," is Mieke's nuchter antwoord.
Harmsen zwijgt, want de vrouw begrijpt 't niet recht;
't is 'r overvallen en ze ziet bar tegen dien aanstaanden
schoonzoon op; hij niet.... werachtig niet, want zonder
op zich zelf to roemen : hij weet ook z'n weet je, al is ie dan
niet geleerd. nij slaapt in met de gedachte aan een
beroemd schoonzoon, mooie schilderijen en een nieuw,
zwart pak, en droomt ... , dat er een levensgroot portret
van 'm op een tentoonstelling is; maar als ie er voor staat,
ziet ie zich geschilderd in een veil boezeroen, op klompen
met een ouwe pet scheef op z'n hoofd, bezig ... , een paar
varkens to drijven. Als ie verbijsterd rondziet, ontdekt ie
Hein Velders -- z'n eenigen vij and op 't dorp die tegen
een peer zegt : „Daar staat de kerel van die plaat ; hij heeft
nou andere kleeren an, voor de bruiloft van z'n dochter,
maar 't is 'm, poor, 't is 'm !"
Met dreigende vuist wil Harmsen naar de schilderij
stormen, maar zijn arm wordt tegengehouden door....
Mieke, die 'm angstig vraagt : „Wat wil ie toch, man ?
Ben je niet goed to pas ? Je legt to hijgen en to zuchten,
dat een mensch d'r naar van wordt."
„0 ... , he, vrouw, ben 'k hier ... , gelukkig ! 'k Ben
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blij, da'j me wakker gemaakt hebt ... , heb 'k me daar een
miserabele droom gehad ! brr !"
„Wat droomde je dan ?" informeert Mieke, nieuwsgierig.
„Dat zal 'k je morgen wel eens vertellen;'k Wil je non
niet nit de' slaap houwen."
„'k Sliep niet; 'k heb nog geen oog dichtgedaan ; we
bint van de „vies" man,.., glad van de Wies ... , dat
bin we."
Den volgenden dag komt de aanstaande schoonzoon,
die door zijn kalmte en eenvoud een gunstigen indruk
maakt. Vader is dan ook spoedig met 'm op streek, maar
Moeder kan de teleurstelling, dat 't een „meneer" en dan
nog wel 'n „schilder" is, niet overwinnen, en 't is Naar
on mogelij k „gees" en „j ij" tegen 'm to zeggen. Hij praat
druk met Harmsen en let weinig op 't schuchtere vrouwtje,
dat zich liefst op den achtergrond houdt. Anna's gelaat
straalt van vreugde, als ze bemerkt, dat ie 't met Vader
zoo goed kan vinden en telkens doet ze moeite Moeder in
't gesprek to halen of iets aardigs van Naar to vertellen.
Als Kees 's avonds vertrokken is en Anna verlangend aan
'r ouders vraagt, hoe ze „'m" vinden, is vaders oordeel
een en al lof, maar Moeder zegt, hoofdschuddend : „Goed
en best, deem, maar de vreemdigheid, die doet 't 'm." Na
verloop van eenige dagen ontvangt Harmsen een brief van
de Freule, waarna hij besluit, zijn toestemming tot de verloving to geven en op Anna's verzoek gaan ze nu met
hun drieen naar de stad om inkoopen to doers. Met de
noodige kleeren voor vader zijn ze spoedig klaar ; dan
koopen ze een mooie, zwarte lap voor een japon voor
Moeder, die door de dorpsnaaister zal worden gemaakt.
Prachtig en prachtig vindt Mieke de stof ; „hoe
eeuwig jammer," denkt ze, „dat daar nou geen lang jak
net een rok van gemaakt mag Worden !" Met de keuze
van een hoed komt de moeielij kheid aan. V6or den Winkel
verzet ze zich nog tegen den koop en beweert, dat ze bij
een japon best de knipmuts kan dragen, maar Anna houdt
vol, dat dat niet kan. 't Kost 'r immers niets, Anna wil
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alles betalen en ze heeft dan meteen een deftig costuuin
om Kees en Anna later to komen bezoeken. Zuchtend,
met 't gelaat van een martelares berust ze. Zij gaan den
winkel binnen, waar Anna verzoekt, eenvoudige, zwarte
hoeden to mogen zien. De modiste, die meent, dat 't voor
't jonge meisje zelf is, komt met een paar reuzenhoeden
aandragen. Anna, die inmiddels rondkijkt, heeft 't niet
bemerkt. Met schrik kij kt 't boerenvrouwtj e naar de monsters en met uitgestoken handen, roept ze: „dat nooit, dat
nooit !" naastig keert Anna zich om en wij st de juifrouw,
Welke hoeden ze bedoelt. De jonge winkeljuffrouw, die
zich in den verkoop moet oefenen op de clientele van
„buiten", zet Mieke een zwarten hoed met lila bloemen
op en zegt : „Zie eens, dame, hoe jeugdig deze u kleedt ;
hij maakt u wel tien jaar jonger."
„Maar dat wil 'k juist niet", moppert, Mieke; „'k zal
niet anders lij ken as 'k ben".
„Een zeldzame klant", denkt de juffrouw verbaasd.
Eindelij k slagen ze; er wordt een zwart hoedj e gekozen,
met Witte en zwarte veeren gegarneerd. Maar van dat
oogenblik of is 't met de gemoedsrust van Moeder gedaan.
De gedachte, dien hoed to moeten dragen vindt ze verschrikkelijk. 't Laten maken en 't passen van de japon
verergert de ongelukkige stemming nog. Ofschoon de naaister den rok zoo wijd maakt, als ze tegenover de bestaande
mode eenigszins kan verantwoorden, noemt Moeder 't Loch
een apenrokj e ... , en daarin non to moeten loopen , .. , op
straat, den stoep van 't gemeentehuis op, in de kerk, oh!. . -en dan dat lijf to moeten dragen zonder schoot en zonder
schort .... ze ntag er niet aan denken ... .
Als 't geen zonde was, zou ze wenschen, op Anna's
trouwdag ziek to zijn, tenminste zoo, dat ze niet mee hoefde,
of.... dat er anders vb6r dien tij d een ongeluk met 'r
japon gebeurde. Daarna verwij t ze zich weer berouwvol :
„Foei, foei ! zoo'n kleeding zou 'n mensch slecht maken ... .
dat zou die"! Anna heeft 't to druk met Naar eigen aangelegenheden, om veel op Moeder to letten en als 't Vader
of haar nu en dan opvalt, dat Moeder zoo stil is, zoeken
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ze de oorzaak in 't aanstaand vertrek van Anna, zoo ver
van huis.
De trouwdag is aangebroken. V6or dag en dauw zij n
de buurmeisjes al gekomen om „gruun" to waken. Twee
rieten leunstoelen zijn kwistig met dennengroen en dahlia's
versierd. Om den spiegel slingert zich een krans van klimop
en papieren rozen, terwij 1 op 't glas met kaarsvet in mooie
krulletters 't opschrift prij kt : „Hulde aan Bruidegom en
Bruid" ! en daaronder : „Niet lachen s.v.p. ! ! !"
't Laatste is een uitvinding van neef Piet; hij vreesde,
specudat 't „een dooie boel" zou worden en daarom
leerend op de neiging tot 't verboden e in den mensch
hoopt hij hierdoor de gasten „wat op to draaien". Hij is al
vroeg gekomen, om van 't effect van zij n uitvin ding to
genieten. De meeste binnenkomenden barsten dan ook in
een vroolijken lack uit, maar doet een enkele dit niet, dan
zet Piet een ernstig gezicht, met opgetrokken wenkbrauwen,
en wij st met deftig, waarschuwend gebaar naar den spiegel ;
doorgaans verkrijgt ie dan 't gewenscht succes. In de mooie
stoelen zitten Anna en Kees. De bruid ziet er lief nit in 'r
witzij den blouse en blauw lakenschen rok, in 't Naar en
corsage een takj e oranj ebloesem. „Leelij k, he", fluistert ze
Kees in, „zou je niet zeggen, dat die dahlia's er op gespijkerd zijn ? Maar, 's lands wijs ...., he ?"
„Ik zie vandaag niemand en niets dan jou", zegt Kees,
galant, ,,en. . , jij bent niet leelij k : je ziet er beeldig uit, kind".
De ouders van Kees, zoo even door hem van den trein
gehaald, hebben zich op de opkamer wat verfrischt en
komen nu beslag leggen op de conversatie van Harmsen
en de jongelui. Mieke loopt, nog in daagsche kleeding,
zenuwachtig peen en weer, zonder jets van belang nit to
voeren. Griet, 'r schoonzuster, die 'r opzoekt in de keuken,
vraagt verbaasd : ova's dat non? Nog de Paaschpronk niet
an? En 'k heb nog wel gehoord, da'j zoo deftig wordt.
Mag 'k je nieuwe kleed es zien ?"
„Straks," komt 't norsch van Mieke's lippen ; „'k ga
me zoo anstons ankleeden." Een der nichtj es, die gekomen
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zij n om to bedienen, biedt beleefd aan, tante to helpen,
maar wordt met een kort : „Nee, ik ken 't wel alleenig,"
afgescheept.
Verwonderd wordt ze door 't meisje nagekeken, als
ze met een ontevreden, verdrietigen trek op 't gelaat de
keuken uitgaat. Foes komt 'r in den gang tegen, vleit
zich tegen Naar rok en wrij ft haar kop streelend heen en
weer; met een grimmig : „vort, beest !" schudt ze haar af.
Met loome schreden bestijgt ze 't trapje naar de opkamer.
„Eerst maar de lage schoenen nit en de laarzen an," zucht
ze. „Ellendig e, nauwe, hooge schoenen;" ze doet een paar
stappen ; „net een gevoel, of je schaatsen onder hebt, die
to stij f gebonden zij n." Dan trekt ze 'r jak en rok nit en
legt ze op 'n stoel. „Eerst m'n haar een beetje terecht
doen, en dan die prullewirnkel an. Wat moet 'k ook weer
eerst antrekken ? ... 0, ja... de rok." Ze gooit zich 't
kleedingstuk over 't hoofd... een hack blijft in 'r Naar
hangen, dien ze voorzichtig moet losniaken, terwijl ze van
ongeduld beeft. Nu trekt ze den rok naar beneden, maar
kan 'm niet over de schouders krijgen. Hoe komt dat?
Had ze non Janna's help maar aangenomen! Ze moet den
rok weer terugtrekken .. , o, 't komt van de drukknoopj es ... hoe doze. van 'r, om daar niet aan to denken. Hm,
zes heeft dat mensch er asjebli.eft angezet ; ze lijkt wel
gek. Nog 's... zie zoo, dat zit. Nou 't lij f. Wat zei ze
ook weer van vast maken ? ... van onderen beginners, eerst
de haken en oogen van de voering, .. , dan de drukknoopen van 't satijnen vest.., en dan van de bovenstof...
't is m' een „onmundig gedoe." Ze gaat voor den spiegel
staan. „Wat non? O, de boord is nog los,... bespottelijk,
die achter in je nek to moeten- vastmaken. Wat een
lamme, hooge boord met dat plooisel er nit.., he, he !"
Ze bekijkt Naar rok, lacht verachtelijk, zet den rechtervoet
zoo ver mogelij k voor den linker, zoodat de rok om de
beenen spant, en gromt dan: „Goed, om je hals to breken...
je kan niet eens een goeien stap doen ; jammer, dat 't
geen Oranjedag is, dan kon ik er mee zakloopen ... Ms
'k non nog maar de' palmdoek om mocht, die bedekte
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veel, en de knipmuts op... maar straks die ellendige hoed
op m'n kop ... 't is zonde, dat ik 't zeg, maar och, ze
moesten 't es weten, ze moesten 't es weten !"
Als een automaat stapt ze naar beneden en komt de
kamer in. 't „Niet lachen s.v.p." heeft op haar Been nitwerking en haar gelaat staat zbo droevig, dat Piet er niet
aan denkt, z'n aardigheid bij Naar to beproeven.
„Keurig, hoor", knikt Anna, als Moeder Naar passeert,
„luister 's, u moet niet zoo boos kij ken, dat 's niks voor
u en. , ... u moet ook niet zoo stij f zij n ; doe heel gewoon".
Ze antwoordt niet. Wel ja, doe heel gewoon, .. , as je
tot an je keel toe vol zit , .. , as je moeite hebt, je in to
houwen .... Met een zucht gaat ze zitten ; ze zet 'r voeten
op een stoof, maar vindt, dat 'r knieen zoo bespottelijk
smal en strak zitten in 'r rok, zoo gek ... , zoo kcal ... .
net as bij 'n man; dan maar Bens zonder stoof probeeren,
dan is 'r schoot tenminste niet zoo hoog. Ze kijkt naar
Jans en Griet en de Moeder van Kees, maar zoo gauw ze
met opzet een andere houding wil aannemen, zit ze zoo
stijf, dat ze zich niet durft to bewegen. Ook met 'r handen
is ze in de war. Ze had de rechterhand over den linkerpols

gelegd, maar door de klamwarme hand, voelt ze 't plooisel
in de monw kleven en slap worden. De handen op de
knieen uitgespreid, .... n een, dat 's ook zoo gek. Dan
gaat ze zenuwachtig de handen tegen elkander wrij ven, dat
't eelt eeu krakend geluid maakt. Ze krijgt 't steeds warmer; 't bloed stijgt in heete golven naar 'r hoofd. Ze
schuift even den vinger tusschen pals en boord ... , pff. .
ft...., om to stikken, om to stikken! Als ze rondziet, meent
ze, dat alien naar 'r kijken. De nichtjes achter in de kamer
bij 't kofetafeitje staan to fiuisteren : de eene schudt 't
hoofd, de andere glimlacht. Mieke zou durven wedden,
dat ze zeiden : „'t staat 'r niks."
Ach, ach, was de dag toch voorbij ! Hoe krij gt ze 'm
nog om! Als ze maar eerst nit de kerk is, want daar zal
ze zich in deze spullen heelemaal niet op 'r gemak voelen
en aan de preek heeft ze niets ! niemendal ! En dan....
om twaalf uur komt de freule om to feliciteeren. Die had juist,
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then Mieke bij 'r diende, zooveel met 'r op, omdat ze zoo
eenvoudig was; daarom werd ze altij d tot voorbeeld gesteld
aan de andere booien. Ze zal wel denken : „Gaat dat
mensch op 'r ouwe dag non nog met de mode meedoen ...."
't Zweet begint op 'r voorhoofd to parelen ; ze zal 'r
zakdoek nemen, maar de zak zit achter in den rok. Ze
Last naar 't split.... kan 't niet vinden en denkt er niet
aan, dat ze de drukknoopj es heeft dichtgemaakt ; dan veegt
ze met den rug van 'r hand 't voorhoofd af. Een van de
nichtj es komt haar eau de cologne presenteeren. Weer
zoekt ze naar den zak .... vergeefs.
„Zal ik u eens helpen, tante ? De drukknoopj es zullen
dicht zij n."
„0, ja, die dingen ; sluit ze maar Marie, 'k houd de
zakdoek Loch in mijn hand; 'k doe 'm er niet weer in."
„Vrouw," roept Harmsen ; „vrouw .. , . Mieke dan toch!"
Ze kij kt verschrikt op tot groote hilariteit der gasten.
„Ben je al zoo heet, mensch ? 'k Ging nog 's effen de lucht
in, as 'k jou was; 't is pier erg warm."
Ja, dat zal ze doen ; ze staat haastig op, en stapt stijf
naar de dear. Achter 't huis, in 't prieeltje laat ze zich
op een bank vallen en snikt 'r verdriet nit.
Kees heeft voortdurend van terzij naar 'r zitten kijken.
Hij heeft ook gemerkt, dat ze aan 't ontbijt bijna niets
gebruikt heeft en voortdurend tranen in de oogen had.
Een beetje wrevelig maakt 't hem, dat ze zoo zenuwachtig
en bedroefd is. Wel allemachtig ! Anna gaat toch een
goeie toekomst tegemoet. Ze zou 't voor hen alien haast
niet beter kunnen wenschen en als hij, Kees, blaauwbaard
in persoon was, zou 'r Moeder niet treuriger kunnen
kij ken , , , . Toch heeft ie ook weer meelij den met 'r. 't Is
zoo'n echte, trouwe huisvrouw en moeder, als er slechts
weinige zijn. Aanvankelijk vond ie haar een onbeduidend
sullig, dom vrouwtje, heel anders dan 'r man met z'n
helder oordeel, maar de laatste weken heeft ie 'r leeren
waardeeren. Toen ie, veertien dagen geleden een val van
de fiets gedaan had en bewusteloos werd thuis gebracht,
waren Harmsen en Anna totaal 't hoofd kwijt, maar zij
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was kalm en handig, gaf rustig Naar bevelen en bracht
hem spoedig bij, zooals ze dat eens een dokter had zien
doen. 't Was een geboren verpleegster : ze omringde hem
met zorgen, voorkwam zijn wenschen en was toch niet
hinderlij k. En.... een opofferend zieltj e is 't, alleen denkend aan anderen. Hij moet nog glimlachen bij de
gedachte aan een scenetje van den vorigen middag. Ze
aten een nieuw soort aardappels, die in den schotel niet
heel mooi schenen to zijn. Nadat alien zich hadden bediend,
zei Vader op z'n bord kij kend : „nou, 't valt me
erg mee ; 'k heb warempel geen enkele leelij kerd." De
anderen stemden toe, dat ze prachtig waren, tot Anna, op
Moeder's bord wij zend, uitriep : „Vader, 't is weer zoo:
Moeder heeft er weer alle leelij ke uitgenomen."
Och, ja, 't is toch een goeierd .... hij heeft werkelij k
met 'r to doen ... , hij zal eens in den tuin met 'r praten,
'r een beetje zien op to monteren. In 't prieel gaat ie
naast Naar op de bank zitten en zegt vriendelijk : „Zeg,
Moedertj e, vindt u 't non zoo vreeselij k, dat ik Anna
weghaal ?"
„Neee...."
„'t Is toch de bestemming van een meisje om to trouwen en ze was immers niet meer thuis."
„Neee ....
„U gelooft Loch, dat we een gelukkig leven zullen hebben ; en u zal Naar heel vaak kunnen zien, ten minste als
we weer Kier in 't land zijn".
.,,Ja, , , . , nee, dat is 't niet; dalrom huil ik niet".
„Daarom niet ?" vraagt Kees, ten hoogste verwonderd,
„daarom niet, maar waarom dan ?"
„Om dit en om dit", zegt ze, terwij l ze minachtend
tusschen duim en vinger, rok en moues optrekt, „en om die
beroerde hoed.... daar ik dat zondige woord om zeg".
„Vindt u die japon niet mooi ? Ik ook niet, tenminste,
lang niet zoo als uw boerinnenpakje ; dat zie ik veel liever".
Uiterst verrast, met stralenden blik ziet ze hem aan en
'm onwillekeurig tutoyeerend : „Vindt jij 't ook mooier ?
flat doet me plezier".
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„Haar waarom trok u dan 't andere niet aan
„Om dat ze 't niet zouden willen hebben, allemaal:
Vader en Hanne en de zwagerinnen. Ze denken, dat 'i
stijfheid en bleuIgheid van me is, dat 'k niet met die
nieuwe kieeren opheb, maar dat Is 't niet". En dan stort
ze haar hart nit: ,,Nou mot je Os hooren. In dat andere
kieed ben ik getrouwd, 'k heb er Hanne en d'r broertje in
voor de' doop gehouwen, 'k heb er m'n Vader en Moeder
in ,,berouwd", m'n man's Moeder in berouwd, een eigen en
een aangetrouwde zuster in berouwd; bij alles, wat ik voor
piezier en verdriet in de vierentwintig j aar van m'n trouwen
heb gehad, had ik die jurk aan. Begrijp je nou, dat ik er
an gehecht ben? De rok is zeven ci wijd en 't j ak vijf ci;
diir dan do groote, zwart zij den schort over en de' palmdock om, dan weet je, dat j e angekieod hint; dan hen j e
deftig, he? En neem daar non dit nalende, kale rokje bij,
dat je om do beenen krapt en niks, niks anders. Wil je
gelooven, dat ik me vooral in do kerk voor m'n
kleeren zal schamen? 't Is me krek, of 'k in do onderrok
nit moot. En dan do knipmuts; dat 's één van de mooiste,
die je Zondags in de kork ziet".
,,Ja, 't is mooie, eclite leant".
,,Heb jij daar verstand van ?" vraagt ze verheugd. ,,Dat
's anciers weer spul voor vrouwvolk, o...., missehien omdat

je schilder hint. Do deem heeft je zeker verteid, hoe ik er
an kom? niet? Non, Ut hob 'm van mijn tante Mieke,
daar 1k na genoemd hen. Ze was getrouwd met oome Dirk,
en good dat ze d'r bij zaten! asjehlieft, moppe maar zat!
Voor d'r zilveren bruiloft kreog ze de kniprnuts van 'r man
kado. 1k stond 'm zoo to bekijken, en toen zei ze: ,,Vin
j'm mooi deem? Luister ' 5: as ik kom to vailen, vó6r do
jongens getrouwd zijn, dan zai jij do knipmuts erven".

,,En toen hoopte u maar, dat uw neven vrijgezel bleven ?"
plaagt Kees.
,,Nou", zegt ze kleurend,.... ,,'k was toen pas achttien

jaar, ha,.... maar, 'k zou toch nooit gewenscht hebben,
dat tante Mieke d'r eon minuet corder om heengaan zon".
,,Neen, dat hoeft u niet to verzekeren"; - hij kijkt
O.E.X1117
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even op z'n horloge
,,en.. . , u hebt 'm gekregen ?"
„'t Goeie mensch had 'm nog maar ern keer op gehad,
juist met de zilvere.n bruiloft, en then stierf ze onverwachts
en ik orf de muts".
Kees wordt onder 't verhaal wat ongeduldig en vraagt,
een weinig ondoordacht : „En u blij ?"
„Nee, eerst niet; ze had er zichzelf zoo op verheugd,
'm to dragen .... en dat ze er non maar ern keer genot
van had gehad.... en 'k had altijd 't idee, dat de menschen dachten : „ze heeft Loch een buitenkansje `gehad met
die knipmuts". Langzamerhand is dat gesleten, maar ik
kon 'r toch 't eerste jaar niet toe komen, 'm op to zetten ;
dat heb ik 't volgend jaar voor 't eerst gedaan met m'n
belij denis ; dat vond ik meteen een gepaste gelegenheid ;
niet voor de eerste keer in vroolij kheid. Over dat alles ben
ik non an 't tobben gegaan ; o, ik kon er 's nachts sours
niet van slapen. ]Die kleeren bederven vandaag al m'n genot,
en dat nog wel op de trouwdag van m'n eenige deem".
„En wawrom hebt u daar nou niet 's over gesproken
met Anna of met uw man P"
„Nee, ° Jan is goed en best, maar die voelt zoo jets

niet, beg rij p je ? En Hanne, och die wil graag, dat 'k wat
deftig voor de dag kom. Kijk 's, 'k zou me tegen jou er
ook stil over gehouden hebben, als je niet gezegd had,
dat jij 't andere ook mooier vondt. Affijn, 't doet me Loch
goed, dat ik me es uitgesproken heb ... Kees, en non
moet ik me d'r maar in Gods naam een beetje tegen in
zetteii; 't mot nou eenmaal ... 't mot; maar as deze dag
achter de rug is, dan komt 't nooit meer an me Iij f .. .
nooit ! nooit !"
Kees heeft 'r kalm laten uitspreken. Dan haalt ie
z'n horloge nit den zak en zegt : „Over een uur gaan we
weg s hoeveel tij d hebt u noodig om 't „andere" aan to
trekken ? Een half uur P" Ze kij kt; 'm verbaasd aan ... begri j pt 't niet... waarom vraagt-ie dat...
„Een half uur ?" herhaalt ie, een weinig dringend. Ze

begint 'm to begrijpen .. , zou 't mogelijk zijn, dat ie bedoelt .. .
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„Een half uur ?" herhaalt zij nu. „Een kwartier, jong!
As 't wezen met, lap ik 't 'm in Lien minuten !"
„Waar is 't P"
„In de opkamer."
Hij neemt haar vertrouwelij k bij de hand en zegt :
„Ga 't dan gauw aantrekken ; ik blij f voor 't trapje staan
en zal zorgen dat er niemand inkomt."
Blij verrast ziet ze hem aan, maar dan aarzelt ze, en
stottert: „Zou 'k wel ? . , , en Vader en Hanne ... Wat
zullen ze... en wat moeten die dare kleeren P. .
„Kom, dat redt zich wel ; bekommer u daar nou niet
om en laat alles maar aan mij over." Zij n vaste, overredende
thou geeft haar moed. Ze gaat 'm voor in huis en loopt
vlug de gang door en 't trapje op. Met een verluchtend
„he", maakt ze 'r halsboord los, rits ! klapt ze de drukknoopjes open, trekt de armen nit de mouwen en gooit
't jacquet op bed; nou de rok; hij gaat weer moeielij k
naar boven, ze laat 'm zakken en stapt er nit. .Ale Zondagsspullen neemt ze nit 't kabinet; lekker die wijde rok
an, 't jak, de zij den schort ; de kralen en 't schotsch zij den
doekje om den pals. Ze zwaait even met den wijden rok
peen en weer. „Ziezoo, nou kan 'k voelen da'k kleeren
an heb en 't zit Loch niks benauwd," denkt ze. Ze tikt
tegen de dear en als Kees opent, vraagt ie verbaasd : „al
klaar ?"

„Ja, nee, 't is maar : Je hebt Loch ook bedoeld de
knipmuts ?"
„Ja, ook de knipmuts."
„En de palmdoek en de lage schoenen?"
„Zeker, zeker, 't heele costUum," bevestigt hij, met
ernstig gelaat. Ze knikt 'm vriendelijk toe en dan kijken
ze elkaar lachend, kameraadsehappelij k aan, als een paar
schoolj ongens, die samen een leuke grap uithalen.
Hij zit boven op 't trapje en houdt de deur op een trier.
„Kan u alleen ?"
„Dat lint van de muts... dat gaat. . . "
Met een sprong is ie in de kamer. „Waeht, 'k zal u
even helpen."

52

MIERE'S TROUWSLEED.

„Jij ? Ken je dat ook al P"
„Dat zal u zien," lacht ie en maakt handig 't lint vast.
,.Je bent Loch een knapperd !" prijst ze hem. Ze is
gereed, maar ze moet toch even dien nieuwen rok van den
grond nemen en ophangen.
„En non niet meer schreien ?" vraagt ie, alsof ze een
kind was.
„Nee, poor; 'k zou op 't oogenblik wel willen huilen,
maar niet meer van verdriet, alleen van plezier, omdat
m'n deem zoo'n bovenste-beste man krij gt, ... , en omdat
ik vandaag m'n trouwkleed an heb."
Met 'r palmdoek over den arm, gaat ze hem voor.
„Ik hoef niks to zeggen ?" vraagt ze nog, even angstig.
Lachend stelt ie haar gerust, neemt Naar arm door den
zijnen en stapt naast 'r de kamer binnen. Hij leidt 'r naar
haar stoel en bl j ft d as r u aast staan. Terwij 1 alle g asteti
hen verbaasd aankij ken, zegt hij: „Waarde vrienden, mag
ik een paar woorden zeggen ? Ter eere van onzen trouwdag
had Anna' s Moeder straks ook de mijne een mooie,
nieuwerwetsche japon aangetrokken; maar, zooals u weet,
ik ben schilder en dat zijn soms rare lui. Zoo zijn we d:ol
op boerinnepakjes en die zien we zelden, terwijl we alle
dagen stadsjaponnen bij honderden voor oogen hebben.
Om m.ij nu genoegen to doen, heeft mijn aanstaande schoonmet
moeder Naar nieuwe japon, die ze zoo mooi vond
'n knipoogje naar Mieke voor Naar trouwkleed verwisseld en in plaats van 'r hoed met veeren; hair knipmuts
opgezet. Over 't algemeen hebben schoonmoeders geen al
to gunstigen naa-m ; maar, als 't waar is, wat men van
haar zegt, dan heeft bij mij 't spreekwoord zich bewaarheid : geen regel zonder uitzondering ; want mijn schoonmoeder is de beste nit de besten. Daarom verzoek ik u.
alien een glas hebben we nog net liw kopje op to
heffen en met me in to stemmen een: „Leve deze schoonmoeder !" - Mieke is bleek van ontroering. Ze ziet 'm
dankbaar aan en zegt zachtjes : „Dank je wel, Kees, dank
je hartelij k !"
De speech valt bij de gasten in goede aarde en ze
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roepen luidkeels: ,,Leve z'n schoonmoeder !" Een uur later,
in de kerk, dringt telkens de gedachte in Mieke's hoofd:
,,Een goeie j ongen toch... een beste... de eenige, die
me begreep en dan nog wel een vrèemde en een menèer".
Ads de predikant aan de gemeente verzoekt to zingen:
,,Dat 's Heeren zegen op u daal'... ", vouwt Moeder de
handen en mompelt: ,,Ja, 's Heeren zegen voor àllebei...
voor hIIr en... voor hem."

SR EN KI ER KEGAAR D.
5Mei1813 5Mei1913.
DOOR

Prof. Dr. EDV. LEHMANN.

I.
Wilde een hedendaagsch schilder beproeven de gedachte door Rafael in zijn school van Athene uitgedrukt
weder op to nemen, en verschillende groepen van nieuw ere
denkers op het doek to brengen, dan zou ook hij tusschen
die groepen een plaats moeten zoeken voor enkele eenzame
gestalten, die evenals Diogenes op bovengenoemd doek op
zichzelf staan, en onmog elij k onder eenige school of systeem
zij n onder to brengen.
Reeds Socrates was zulk een de typische eenzame
gestalte ; onder de nieuwere filosofen zou Pascal, de tegenstander der Jezuleten en Cartesianen, die beiden zoozeer
in denken en moraal overtrof, zij n christelij k evenbeeld
of liever op bezij n. Naast dezen in zij n Karen kleed
hoorlijken afstand van hem zou onder de Fransche
denkers noch de brutale spotter Rabelais noch de aristokratische Montaigne mogen ontbreken. Onder de Duitschers
zouden nit de rei der systematici Lessing en Hamann,
Schopenhauer en Nietzsche naar voren treden ; in het
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Engelsche Pantheon zouden Swift en Carlyle evenzeer op
een afzonderlijke plaats aanspraak maken als de representant van het uiterste Oosten graaf TolstoI, de Diogenes
van Rusland, met recht alleen zon moeten staan.
Skandinavië heeft aan de reeks der systematische
denkers geeri grooten naam toegevoegd. Des to duidelijker
treedt het beeld ons voor oogen van den won derlijken
man, die als christen een vijand der theologen, als denker
een tegen stander der filosofen was; als kunstenaar een
vervolging instelde tegen de aesthetiek, als mensch van
brandende christelijke liefde vervuld toch nimmer zijn
medemenschen spaarde, ten einde hen met meer ernst
christelijk to kunnen opbonwen. Steeds hebben denkers en
theologen, kunstenaars, ja zelfs gewone menschen zich tot
hem aangetrokken gevoeld; en thans op den 100 jarigen
gedenkdag zijner geboorte, 5 Mei, staat hij voor ons als een
der belangrijkste gestalten onder de nieuwere denkers.
De actnaliteit van dezen Deenschen Pascal blijkt niet
alleen hieruit dat een Jena'sche firma joist nu, nadat reeds
vele zijner werken meermalen in het Duitsch vertaald waren,
er een nieuwe volledige uitgave van geeft, en dat van een
Hollandsche bloemezing reeds een tweede druk verscheen,
en door een tweede deel werd gevolgd; noch zelfs hieruit,
dat men in een Spaanschen roman als een bizonder ,,up to
date" repliek den uitroep vindt: zooals ik hoor zijt gij een
aanhanger van Girquegar! Veeleer is hij aetuëel door den
principiëelen invloed lien hij heeft geoefend op Henrik
Ibsen, den Noorschen dichter van den kritischen ernst,
en door zijn overeenkomst met Nietzsche - immers heeft
hij 50 jaar vóór dezen het aristokratisme der persoonlijkheid gepredikt. En niet minder doordat hij de kern der
theologie van Albrecht Ritschl reeds had voorbereid: het
verwerpen eener religieuze metaphysiek, en daarbij ook der
historische kerkelijke orthodoxie, ten gunste eener vroomheid voor welke Jezus zeif het een en het al is.
En toch staat Kierkegaard voor ons als in vele opzichten niet behoorend tot onze eeuw; en hij behoort niet
alleen niet tot de onze, noch tot de zijne, maar zal nimmer
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tot welke eeuw ook gerekend kunnen worden. In zij n
innigste wezen behoort hij tot geen eeuw, daar hij in alles
slechts het eeuwige voor oogen heeft, en vasthoudt aan
het absolute der verhouding tot God en der zedelij ke eischen,
onbewogen door de stroomingen en bewegingen van den
tij d. Hij staat boven zij n tij d, en daardoor principieel
boven alle tij den. Hij vas gelij k die profeten en leekenpredikers die eens voor al met hun tij d afrekenen, en
daardoor nimmer het oor krijgen van hun tijd ; hij heeft
alles beproefd om de problemen van de romantische,
Hegelsche en kerkelijke periode, waarin hij leefde, op to
lossen, om daardoor den tij dgeest to overwinnen en de
eeuwige waarde van het Christendom in het licht to stellen.
Reeds dit is jets bizonders in onzen tijd dat een man
staande op de hoogte der ku)tuur, en alle middelen van
literatuur en filosofie to zijner beschikking hebbende, een
denker en dichter, een virtu oos in stij 1 en denkvermogen,
een kritisch humorist en erotisch dweper Loch aan de
absolute waarde van het oorspronkelijke Christendom, van
het onvervalschte evangelie vasthoudt om dat to verkondigen, dialectisch to verdiepen, in kun stvorm to vatten, als
prediker in to prenten, ja, in zij n gansehe persoonli j kheid
to trachten to verwezenlijken.
II.
Zijn godsdienstig uitgangspunt was gegeven door zijn
afkomst en opvoeding. Zijn vader, een Jutlandsehe boer,
die later to Kopenhagen als koopman een welgesteld man
was geworden, behoorde tot de Hernhuttersehe gemeente ;
wiens leekenvroomheid zeer zwaarm.oedig getint was, waaraan
mede schuld droeg het berouw over een godsdienstige afdwaling zijner jeugd. Pit wierp een schaduw op het welgesteld ouderlijk huffs to Kopenhagen, en niet het minst
op den jongsten zoon Soren, Bien de vader tot vertrouwde
maakte zijner inwendige ervaringen, en reeds vroeg in een
fantastische wereld van godsdienstige mijmeringen inleidde,
waaraan Soren zich nooit geheel heeft kunnen ontworstelen.
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De strenge opleiding van een lnimanistisch gymnasium
smeedde voor den j ongeling de wapenen waarmede hij de
zoo vroegtij dig verworven christelijke overtuiging later zou
verdedigen. Ofschoon hij aan de akademie geen filologie
had gestudeerd was hij als jong student het Grieksch zoo
ver meester dat hij de tragici en Aristofanes las, en in
Plato zich volkomen thuis voelde. De Attische fijnheid en
buigzaamheid vormde zijn denken en zijn stiji. Hij deed
Socrates herleven, wat henizeif een blijvende plaats verzekert in de geschiedenis van zijn tijd; dit was de vrucht
van zijn zich inleven in de Dialogen, waarin hij Schleiermacher evenaart, j a overtreft; want eerst Kierkegaard heeft
de ironie van Socrates en het snijdend vernuft zijner redevoeringen helder doen uitkomen.
Naast Plato ging hij bij Hegel ter school, en als een
echte ondeugende schooljongen hield hij den meester voor
den gek. De viugge, scherpe dialectiek, bij Hegel geleerd,
gebruikte hij voo'taan als wapen tegen hem. Terwijl in
Duitschland het stierengevecht tegen die geweldige gestalte
steeds voortduurde, en menig beroemd Toreador de handers
vol werk gaf, had, door nieinand opgemerkt, eeii handige
Espado hem reeds een doodelijken steek toegebracht. Terwiji
men afle krachten inspande om het systeem systematisch
to weerleggen gelukte dit beter aan den lichtgewapenden

strijder, die het vaststellen van een systeem op zichzelf
afkeurde, het absolute niet vond in het wezen der
ding en, in het universum of in de wereldgeschiedenis, maar
in de echte behoeften eerier voor de eeuwigheid geschapen
ziel. De terugkeer tot Kant en diens subjectivisme, dat op
het denken van het laatste geslacht dier eeuw den stempel
zou zetten, was reeds in Kierkegaard voltrokken, niet in
den vorm eener bewijsvoerende kritiek, maar zooals het
bij een subjectivist behoort, in het positief optreden van
de persoonlijkheid in de sfeer der religieuze overtuiging,
en in den vorm van artistieke uiting van het eigen 1k.
Behalve in de filosofie had Kierkegaard in zijn jeugd
in de romantische dichtkunst, en de door de romantiek
weer herleefde dichters, in de eerste plaats Shakespeare
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g eleefd. Te gelij kertij d werd door zijn trouw bij bellezen
de grond gelegd voor de religieuze ontwikkeling van zijn
d enken. Later zou hij zich verdiepen in Luther s in mystici
als Tauler en Arndt, en in de oude stichtelij ke vaderlandsche boeken.
Bij deze veelomvattende lectuur, die maar zelden het
karakter van eig enlij ke studie canna m, bleef hij toch staan
op den bodem der vaderlandsche Deensche letterkunde,
waarin hij als schrij ver een plaats zou innemen. Holberg,
de comicus der 18e eeuw, de bevrij der aller [Deensche
geesten, heeft hij tot scherping van zijn vernuft geheel
en al in zich opgenomen; den vloeien den stij 1 van Baggesen
maakte hij zich eigen; onder zijn tijdgenooten onderging
hij den invloed van den filosofisch-lyrischen vrij geest Poul
Moller tevens een man van scherp vernuft en van
den satirischen, dramaturg Heiberg (Ibsens leermeester in
de aesthetiek), meer dan van de twee groote dichters
deter periode : Oehlenschlag er en Hans Andersen.
In plaats van behoorlijk theologie to studeeren las
Soren dit alles in zijn ouderwetsch ouderlij k huis, zonder
eenig opzien to wekken. Hij was g een sieraad der akademie,

bleef onopg emerkt als literator ; zijn leermeesters zagen
niets bizonders in hem, en zijn vrienden voorspelden geen
groote dingen van hem. Des to meer trok hij de aandacht
op straat, waar hij zich onhandig als dandy Wilde voordoen, en misschien wel door velen voor een verloren zoon
der destij ds to Kopenhagen schaarsch vertegenwoordigde
„jeunesse donee" gehouden werd. Maar als hij zich in
het openbare leven mengde was hij juist de opmerker, die
later wat hij van het leven en doen zijner medemenschen
ervaren had met fijne psychologie als dichter en humorist,
als moralist en prediker toelichten en beoordeelen zou.
Nog meer deed hij van zich spreken toen hij een verloving, op wederkeerige innige genegenheid gegrond, verbrak, en wel op een wijze die den schijn had van geraffineerde
chicane. Het breken met de geliefde, of liever Naar
breken met hem, waartoe zijn wondervreemde handelwijze
haar noodzaakte, vas inderdaad een psychologische nood-
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zakelijkheid in het leven van dezen gerafneerden man,
die in elk opzicht ongeschikt was voor het huwelij ksleven;
maar het bleef voor hem een altij d bloedende wonde, een
lijden dat hem tot asceet maakte in de taal zijner
religieuze zelfbeschouwing : de offerdood van Christus dien
hij moest volbrengen. Psychologisch beschouwd had hij
door deze breuk met de wereld en met zichzelf de inwendige spankracht bereikt, die hem tot schrij ver maakte.
Hij kon nu in de wereld der herinnering, der fantasie en
refflecti e, waarin hij thuis behoorde, zijn Lenten opslaan.
Hij kon zich aan den weemoed der zelf bespiegeling, die
de grondstemming zijns levens was, overgeven; dit maakte
den indruk van ledige ij delheid ; ook proefde men er vervolgingswaanzin uit; inderdaad bleek het to zijn christelijk
zondebewustzij n, dat den religieuzen ij ver aanvuurde, waardoor hij zijn groot levenswerk aanvatte : het christendom
nieuw leven in to blazen, en op zuiverder grondslag to
vestigen.
III.
Eenzaam staande naar zijn eigen begeerte, to midden
der drukte van het literarisch leven to Kopenhagen, ontwikkelde Kierkegaard een zelden geevenaarde intensieve

werkzaamheid. In den tij d van n auwelij ks 15 jaar, tusschen zijn 2$e en 42e, schreef hij een aantal geschriften
die 14 dikke deelen vormen, behalve nog een even omvangrij ke reeks van nagelaten schetsen en aanteekeningen.
Merkwaardig is dat in al deze werken elke regel een
vrij e schepping zij ns geestes is; gedachten die tot het
uiterste zijn doorgedacht — ja, op de meest geraflineerde
wij ze uitgesponnen ; en hetzij in filosofischen of stichtelij k
religieuzen vorm, hetzij los op het papier geworpen in
kunstvorm zijn gegoten, zelfs bij de nauwste concentratie
der repliek of bij den meest gedrongen zinbouw.
Hij leefde aan zijn schrijftafel, van 's ochtends vroeg,
met een korte tusschenpoos 's middags om to voet of per
rij twig nit to gaan ; met weinig omgang en weinig gezellig-
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heid, totdat het zwakke lichaam bezweek onder de geweldige
iuspanning, juist then zijn vermogen, waarmede hij ruimschoots weldadigheid had geoefend, en waarvan hij nit
pietistische angstvalligheid nooit rente wilde trekkers, verteerd was.
Wij kunnen het best een overzicht verkrijgen van de
veelzijdigheid zijner geschriften, die meestal onder zinrijke
pseudonymen verschenen, wanneer wij die onder des
schrij vers eigen gezichtspunt beschouwen.
Zijn uiteenzetting met de filosoie vinden wij in den
systematischen grondslag dien hij heeft neergelegd in het
kleine scherp als diamant geschreven geschriftje Filoso fische
kleznigheden, en in het daarbij beboorende groote en systematische werk Onwetenschappelzjk naschrift. Hij voerde pier
voorn amelij k strij d tegen de systematiek van Hegel, maar
in het algemeen tegen elke poging, ook in de kerk, om
het christelij ke tot iets obj ectiefs to waken. Het was er
hem om to doen valsche steunsels of to breken ; alle
machten die zich plaatsen tusschen de persoonlijkheid en
de eeuwige werkelij kheid, alles wat de aandacht van de
voile verantwoordelij kheid van den enkelen mensch zou
kunnen afleiden uit den weg to ruimen.
Want hij kent maar een vast punt in het bestaan en
het denken van den m ensch : de eigen ziel, het eigen ik
van den enkele, het subject in zijn onbegrepen armoede
aan inzicht, aan werel dkeunis, aan Welke kennis ook. Maar
in deze zijn armoede oneindig rijk, wijl hij oneindig vrij
is. Met trotsche ironie voelt h'ij zich in deze zijne armoede
verheven boven den rij kdom van den wereldwi j ze, en in
deze zijn vrijheid boven de gebondenheid van het systeem.
Welke mijn meening is? Niemand vrage mij daarnaar;
want niets, behalve om to weten of ik een meening heb, kan
iemand minder schelen dan to weten welke meening ik heb.
Een meening to hebben is mij to veel en to weinig; het
onderstelt een vastheid °en welvaart in het bestaan, evenals
het bezit van vrouw en kinderen in het leven hier op aarde,
wat niet het deel kan zijn van iemand die nacht en dag
werkt zonder een verzekerd bestaan to hebben. Dit is niet
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het geval in de wereld des geestes ; want ik heb mij er in
geoefend, en doe dat nog steeds om een vluggen da ps to kunnen uitvoeren in dienst der gedachten, zooveel mogelijk tot
Gods eer en mijn eigen genoegen, en doe afstand van huiselijk en burgerlijk aanzien, van comrnunio Bono um en gemeenschappelijke vreugde — want dit beteekent een meening to
hebben. — Of ik hiervoor eenig loon ontvang ? of ik, als
hij die het altaar bedient, zelf van de spijze des altaars eet?....
Laat dit aan mij over; Hij, wien ik dien, is er goed voor,
zooals de handelslui dat noemen, en heel wat beter dan de
handelslui daaronder verstaan. Wil iemand zoo beleefd zijn
to denken dat ik een mee.ning heb; wil hij de beleefdheid
zoover drijven om die meening to deelen omdat zij de rijne
is, dan spijt het mij van zijn beleefdheid dat zij aan een
onwaardige is verspild en van zijn meening, als hij ten minste
geen andere heeft dan de mijne. Mijn levee kan ik op het
spel zetten, met mijn leven kan ik spelen — niet met dat
van een ander. Dit vermag ik; het is het eenige dat ik voor
de gedachte kan doers; ik, die Been geleerdheid kan ten
Loon spreiden, j uist nog een cursus van 1 drachm.e, mat staan
een groote van 50 drachmen (Kratylus). Ik heb slechts mijn
leven, dat ik dadelijk op het spel zet, zoodra een moeilijkheid zlch voordoet. Dan is het gemakkelijk dansen ; want de
gedachte aan den dood is eel fliuke danseres, mijn danseres;
elk mensch is mij to zwaar; en daarom smeek ik per deos
obsecro : laat niemand voor mij komen buigen, want ik dans niet.

De ontsluierde aesthetiek staat daar evenals de ontrnaskerde verleider; de volkomene overgave aan het schoone
loopt gelij k de overgave aan de schoone op genotzucht en
eigenliefde nit. Het hart blijft koud gelijk dat van den
verleider.
Is de filosofie de eerste bedriegster, de kunst of liever
het schoone is de tweede. Op het hoogtepunt van den
bloei der roma,ntisehe aesthetiek wagen de pseudonymen
„Victor Eremita" en „Hilarius boekbinder" de leegheid en
wat nog erger is, het egolsme van het leven in de aesthetiek to onthullen. Pit geschiedde in boeken die, als Of-of,
en Stadien, in kunstigen, ja soms geheel dichterlij ken vorm
zijn geschreven. Wie hiervan een indruk wil krij gen leze
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de Diapsalmata, het Dagboek van den verleider in Of-of, het
meesterstuk van Kierkegaards dichterlij ke filosofie : het
Symposion in Vino Veritas in de Stadien.
Tegenover den bedriegelijken sehijn van het schoone
stelt hij de harde werkelij kheid van het goede. Reeds in
het 2e deel van Of-of had hij voor deze tegenstelling een
voorloopige oplossing gegeven ; maar hij stelt het probleem
altij d weer op nieuw, zooals in het werkj e Herhaling waarin
hij een der schoonste proeven geeft zijner psychologische
analyse. Hij blij ft echter niet bij het ethische staan ; er
waren voor hem dingen van hooger waarde ; en in Vrees en
beven waagde hij de poging om het hoogste religieuze gevoel als een ophefng van het ethische to vatten. Hij deed
dit in die aangrijpende voorstelling van lzaks offerande,
waarin het offer zijner eigene liefde is afgebeeld; n1aar
hij heeft zelf de overdrijving van de motieven der handeling, door zijn eigen persoonlijke ervaring veroorzaakt,
erkend.
Steeds houdt hij even beslist als Schleiermacher, maar
met veel grooter persoonlijke energie vast dat godsdienst
in zij n psychologisch karakter onderscheiden is van het
goede en van het logische, en verdiept zich bij voorkeur
in die toestanden waarin bet religieuze gemoed het meest
ontvankelij k is (Het begrip angst, De ziekte tot den dood,
e.a.), totdat hij in de Oefening in het Christendom het conflict
van het geloof met het verstand tot het uiterste doorvoert,
en het paradoxale karakter des geloofs aantoont in de
paradoxale gedachte van den Godmensch.
Hiermede had hij den wij den cirkel getrokken dien
hij reeds in Filosofcsche kleinigheden in het klein geteekend
had: van den mensch tot den Godmensch, van Socrates
tot Christus, van het zich verdiepen in het wezen van het
zelf bewustzij n der menschen tot het inzicht dat er tot genezing der ziel en verlossing van het menschelij k geslacht
een ingrijpen Gods noodig vas.
Men zou Kierkegaard echter slechts weinig kennen
wanneer men zij n christendom naar deze theoretische constructie wilde beoordeelen, die zelfs in de verheven taal
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van de Inleiding altij d een zekeren stempel draagt van gewilde tegenspraak, in den Stijl van het romantisch denken.
Veel schooner komen zijn innigste gedachten nit in zijn
vele preeken en overdenkingen die hij tot stichting heeft
geschreven, waarin hij het Christendom, dat hij in de
straks genoemde geschriften theoretisch ontwikkelde, praktisch ontvouwt. Men •leze de eerste korte preek in Zelfonderzoek; zijn .Huwelijks-inzegenzng; vooral het voornaamste
zijner stichtelijke werken De liefdewerken. Als men zijn
Christelij ice redevoeringen leest begrij pt men dat hij die het
geloof „het inwendig leven" noemt, die gemoedsstemming
nit zijn eigen binnenste heeft geput, want hij kan de taal
van het inwendig leven spreken, ons de onbezorgde overgave aan God, het blijmoedig rusten in Gods hand, het
leven van de lelien des voids en van de muschjes in de
lucht, als het hoogtepunt van het menschelijke schilderen;
hij wordt nooit moede op de oneindige zorg van God voor
de menschen, en bovenal op de zorgvoile liefde des Verlossers als op de hoogste openbaring van 'het goddelijke
to wijzen. Hij vervalt pier nooit tot theologiseeren, nooit
tot rationalisme, nooit tot mystiek. Nooit spreekt hij in
algemeene termer over vroomheid ; nooit behoeft hij, die
zich zoo gemakkelij k beweegt in de filosofle, tot haar de
toevlucht to nemen om den menschen Gods wegen en wil
to verklaren. Eon voudig wil hij spreken van het hoogste,
want jurist door de reflectie heeft hij het begrip overwonnen,
en den eenvoud gewon nen. Hij slaat veel m eer den toon
aan van den leeken-prediker dan van den predikant, en
vermijdt steeds nit alle macht om predikant to zijn. Immers
zij n beide grootheden, zijn Socrates, zijn Christus, zijn lee kenpredikers die m.enschelij k tot menschen hebben ge sproken ;
de eenvoud des harten, waarvan hij in zijn kindsheid in
Hernhutterschen geest heeft gehoord, vindt hij terug in
dien wij ze nit de oudheid zoowel als in Gods openbaring
op garde.
Zoo wordt het christelij ke tot een eenvoudige zaak
omdat het een persoonlij ke zaak is; maar tevens een ernstige
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zaak omdat het een persoonlijke beslissing is. Een beslissing voor de eeuwigheid.
De mensch staat alleen met zijn ziel tegenover de
eeuwigheid, en zou alleen staan indien hij geen God had
aan Wien hij zich geheel kon overgeven, zooals God zichzelf geheel aan hem heeft gegeven. In deze sfeer is niets
halfs, niets relatiefs, alles is absoluut. Elk mensch is geheel
op zichzelf, dus geheel op God aangewezen. Alleen als
individu vindt hij zijn God; daarom kan geen leer, geen
belij denis, Been kerk, geen broederschap, geen gemeenschap
hem helpen. Hij kan zich op niets verlaten dan op zijn
geloof en zijn God.
De zaak is ernstig, want het geldt zijn bestaan. Daarom
moet de mensch zijn gansche bestaan op het spel zetten.
Evenmin als hij zich achter den rug van anderen voor den
Eeuwige kan verbergen, evenmin kan hij zich met verontschuldigingen of vergoeding aan de verplichting onttrekken
zichzelf en zich geheel to geveil. Daar baton goon woorden,
goon gedachten, ook goon vrome gedachten, neon zelfs
goon vrome gevoelens. Het Christendom is tot eon fraze
geworden, theorie bij den een, leege sentimentaliteit bij
den ander, bij alien woorden, woorden, woorden. Maar het
geloof is wil ; eon voortdurende arbeid van den diepsten
levenswil ; het Christendom bestaat niet nit werken,
maar nit eon gestadige activiteit, in voortdurend streven
om Gods wil met den mensch to laten gebeuren. En Gods
evil is liefde ; daarom is liefde plicht voor den mensch, zijn
eeuwige maar onafgebroken plicht.
Dus is het christelij ke toch zedelij k en alleen christelij k
in zoover het zedelijk is. Enkel handelen en dus enkel
lij den. Beproef het maar to doers, en het lij den komt van
zelf. In dezelfde mate waarin het christelijke christelijk
wordt, wordt het lij den. Niet omdat het christelij ke op
zichzelf lij den is, maar omdat de wereld is zooals zij is.
Daarom werd Hij, God, toen Hij mensch word een
lij der, j a enkel lij der, wij 1 Hij zich onder men schen openbaarde. Niet de bloedende wonders maar zijn bloedend
hart was zijn lij den, wij 1 Hij met looter liefde kwam,
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enkel liefde was - maar hun steeds een dwaasheid, een
ergernis bleef. Pat is het lijden van Christus dat ieder
mensch hjden moet, die met de liefde van Christus tot de
menschen komt.
Zie, daar start Hij - God. Waar? Daar, ziet gij Hem
niet? Hij is God. en toch heeft Hij niets waar Hij het hoofd
nederlegge; en Bj durft het niet tegen een rnenseh to does
rusten nit vrees dat die mensch ann Hem geergerd worde.
Elij is God. en toch treedt Hij nog zaohter voort dan indien
engeIe He droegen niet opdat IEiij zijn voet niet ann een
stee p stoote, maar om de mensehen niet in bet stof to vertreden, doordat nj zich nan Hem zouden ergeren. Hij is God:
en toch rust zijn oog vol bekommering op het menschelijk
geslacht, daar de teere bloemknop van een enkele ziel als een
net kan gekrookt worden. Welk een leven, enkel liefde en
enkel kommer; do eenheid der liefde to willen verkondigen
en niet begrepen to worden, van ieder hunner to moeten
vreezen dat hij verloren ga, en toch maar ieder banner op
zichzelf to kunnen redden. 0, het is lichter hemel en aarde
to inoeten dragen door een airnaclitig ,,daar zij' - als dit
maar voor een oogenblik verliroken weid zou alles in bet
niet zinken - dan do mogelijkheid to dragen om der wereld
eon ergernis to zijn voor wie nit liefde haar Veriosser wil
wezen.
Iv.
Wat in het Christendom wordt doorleefd, wordt ook
de ervaring van het denken en van de wetensehap, want
daardoor toch wordt erkend wat waarheid is.
De waarheid komt nooit van bniten, maar slechts van
binnen, anderen kunnen ons de waarheid niet geven, zij
inoet nit onszelf komen. Zij lean trotiwenis niet gegeven,
zij moet gevonden worden; en dit vinden is oniderviniden,
zich geven, zich gehe1 overgeven. Slechts hem die zich
geheel geeft valt de waarheid volkomen ten deel. In
deze waarheid vindt de mensch zichzelf, zij bouwt hem op.
zij ,,sticht" hem, zooals het in chnistelijke termen heet.
Daaraan erken ik de waarheid dat zij mij opbouwt; zij
0.E.X1117
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bouwt mij op omdat zij mijne waarheid is, wijl ik haar met
mijn leven heb gekocht.
Aldus heeft Kierkegaard de som zijner wijsheid
en
is zij niet de som van alle wij sheid ? in dit woord gegeven, waarmede hij Of-of besluit : slechts de waarheid die
opbouwt is waarheid voor mij.

DE TENTOONSTELLING „DE VROUW"
1813-1913
DOOR

Mej. Dr. H. C. H. MOQUETTE.

Wie zich den tweeden Mei j.1. omstreeks twee uur in
den namiddag to Amsterdam in den omtrek van den
Amsteldijk be y ond, moet, ook al ware hij een volslagen
vreemdeling in Jeruzalem, Loch wel de gedachte bij zich
hebben voelen opkomen, dat er voor de Nederlandsehe
vrouw een gewichtig e gebeurtenis op til was: van alle
kanten zag men ze toestroomern, de jongere en de oudere,
de naar de laatste mode gekleede en de hoogst eenvoudige,
alien in de richting van de oude buitenplaats Meerhuizen.
Hoe dichter men daar in de buurt kwam hoe grooter het
aantal wandelaarsters werd, hoe meer rij tuigen kwamen
aanrollen en hoe vaker men door de sirene van een auto
werd opgeschrikt. Het was een bout en opgewekt tafereel
al die lichte en donkere, kleurige en stemmige kleederen,
hier en daar afgewisseld door de traditioneele zwarte
heerenkleeding met den offlcieelen hoogen hoed. En dit
alles werd beschenen door een vriendelijk Meizonnetj e,
terwijl er lentegeur in de lucht was en blijde verwachting
to lezen ston d op de gezichten dier vrouwen. En voor dit
laatste bestond reden. Was het niet aa,n hare volharding,
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offervaardigheid en werkkracht gelukt de rij der gedurende
dezen zomer in de Amstelstad to houden tentoonstellingen
to openen met de Tentoonstelling „De vrouw" 1813-1913
en stond niet het Bestuur op het punt de talrijke genoodigden voor de officieele opening als gasten op het
terrein van Meerhuizen to ontvangen en_ rand to Leiden?
Het jaar 1913 staat nu eenmaal in het teeken van
1813 en onwillekeurig wordt men gedrongen, een blik
achterwaarts to slaan. Een vrij yolk gevoelt behoefte to
herdenken, hoe honderd jaar geleden zijn onafhankelijkheid hersteld word, want niet alleen is het dwangjuk der
Franschen een eeuw geleden afg eworpen, maar ook de boeien
zijn verbroken, waarin traditie, sleur en vooroordeel de
vrije ontwikkeling vroeger aa:n alle kanten hadden belemmerd en tegengehouden. Igoe Loch de laatste eeuw ook in
Nederland alles heeft doer veranderen, kan wel het best
beoordeeld worden, als men dit honderdj aria e taj dvak vergelij kt met een periode van denzelfden duur voor 1813.
Na onzen worstelstrij d met Spanj e, waarin Nederland al
zijn krachten heeft ontplooid en ons geheele volksbestaan
zich boven het vroegere niveau heeft opg eheven, is en
geen vernieuwing geweest, die zoo op aile lagers der maatschappij heeft ingewerkt als die van de afgeloopen eeuw.
Ook de vrouw, misschien mog en wij zeggen in de
eerste plaats de vrouw, heeft haar deel van die vernieuwing
gehad. Betje Wolff verkondigde honderd jaar geleden reeds
de meening, dat het toen de eeuw der vrouwen was; maar
dit bewijst alleen, dat wat vrijheid betreft de vrouw Coen al
met heel weinig tevreden was. Eon verbetering in haar
positie was bier en daar merkbaar, or was eon kleine kentering gekomen an de publieke opinie omtrent de plaats,.
welke de vrouw in de maatschappij behoort in to nemen,.
maar het waren toch slechts enkele vrouwen, die van den
ouden weg durfden of to wij ken. Een ve gelij king tussch en
1813 en 1913 en eenige kennis van de geschiedenis leert
ons, dat men in 1813 met betrekking tot de vrouw in de
meeste opzichten nog de denkbeelden van de 16 d e eeuw
aanhing. voor 1813 leefde de vrouw grootendeels binnen
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de vier muren van Naar woning, flu treedt zij weer en weer
in het openbare leven op. Do herdenking van het herstel
onzer oiiafhanke1jkheid scheen origezocht nit to lokken
tot vergeliijking dci' beide periodeii, vooral omdat niets
be ter in staat is ons de historische ontwikkling duidelijk
to waken van de vrijmaking der vrouw nit de kneliende
bandeu, die Naar groei beiomrneraen, dan de terugblik
op eon tjdpeik, dat wel achter ons ligt, maar Loch dichtbij
genoeg orn begrepen to worden.
lii menig opzicht herii'inort deze tentoonstelling aan
de in 1898 gehouden Nationale Tentoonstelling van
Yrouwenarbeid, loch hot does is geheel verschillend. Was
de tentoonsteiling van 1898 do eerste openbaring van zeifbewustheid van do vrouw, die wildo toonen, wat zij kon,
en een weispiekondo aankiacht tegen de maatschappij, die
flog vas shield aan do eouwenoude traditie van hot eerstgeboorterocht van den man -- ditmaal is het de bedoeling
een beeld to geven van het leven en de positie der vrouw
in 1813 on in 1913. Do tentoonstelling moet niet alleen
antwoord goven op do vraag, wat do vrouw zeif in die
eeuw gewonnen hoeft, maar ook, in hoeverre do gemeensehap daardoor gobaat is. Al bleef hot ook wat gewaagd
zoo kort na olkaar opnieuw do belangstelling to vragen
voor een tentoonstelling, waarvan do vrouw hot middelpunt
is. Do ovorwogingon, dat hot doe
doel zoo verschillend was en
dat, wil men iots groots tot stand brengen, nooit hot oor
geleond mag wordon aan weifelmoedigheid en al to groote
bedachtzaamheid, wonnen hot pleit.
Eon bezoek aan do Historisehe afdeeling der tentoonstelling goeft ons antwoord op do vragen: wolke plaats
nam de vrouw in 1813 in; wolke invlood ging er toen van
Naar nit; wat hoeft do gomoonsehap Coen aan Naar to
danken gehadP
Op do eerste vraag is sloehts een antwoord mogelijk.
De plaats van de vrouw was in het gezin; zij stond feitelijk
buiten hot openbare leven. Laat ik zoo kort mogelijk eon
overzicht geven van Naar leven en positie in die periode.
Hot hoogste ideaal van en voor de vrouw was natuurlijk
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het huwelij k en het moederschap. Wij moeten dus eerst
de vrouw in haar gewonen werkkring bezig zien. Daarvoor
gaan wij het huis 1813 binnen en kun nen ons dan voorstellen, wat in lien tijd van een flinke huisvrouw in den
deftigen stand, b.v. to Amsterdam, gevraagd werd. Niet de
huiskamer, salon en slaapkamer geven ons een duidelijk
beeld van Naar werkzaamheden, neen, wij moeten Naar aan
het werk zien en Naar toezicht zien houden in de keuken,
op den zolder en in den kelder, om een indruk to ontvangen van het levee onzer grootmoeders. Wat is die
ouderwetsche keuken veel grooter dan h et bekrompen
vertrekje, dat tegenwoordig meestal daarvoor is ingericht.
Doch hoeveel weer is er ook schoon to houden ! Het koperen tinwerk glimt u aan alle kanten tegen. En wat een
werk om die ij zeren pannen en potters met schuren zoo
blank to houden! Hoeveel Brusselsch zand is er wel noodig
voor het vele houtwerk, waarbij dan de eikenhouten trappen
en de marmeren gang waarlij k niet weg to cij feren zij n !
Boven een vuur van hoot en turf op den keukenhaard
hangt de waterketel en op vuurpotten staan pannen van
verschillende grootte. Was het gevaar om aangebrand eten
op tafel to brengen minder groot dan tegenwoordig, men
hoorde Coen sneer klachten over een rookerigen smaak.
Trok de schoorsteen niet dan had men geen vuur, een
andermaal stoven asch en vonken naar alle kanten. En
ooze grootmoeders moesten zich gewoonlij k weer met het
koken bemoeien dan de tegenwoordige huisvrouwen. Kookboeken bestonden er wel, dock het best schenen Loch maar
to voldoen de beproefde recepten van deze en gene overgeschreven. Wat een drukte gaven keuken en kelder ook
to zien, als de tij d daar was van het inmaken van vruchten
en groenten ; dock hoe heerlij k dan, als later in lange rij en
al die flesschen en keulsche potten voor de winterprovisie
in den kelder op de planken en op den vloer geschaard
stonden. Hoe mocht menig kruidenier die huismoeders
benijd hebben om haar welvoorzienen kelder. Tonnetjes
met meel, rij st en grutten, vaten met wij n, bier, olie en
azijn, voorraden suiker, stroop en een flunk gevuld eierrek
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behoorden tot een goeden kelderinventaris, en de gerookte
hammers en worsten aan de zoldering opgehangen en het
pekelvleesch in de kuipen wezen niet op vegetarische
neigingen onzer voorouders. Een ruime zolder was eveneens
noodzakelijk, want daar moest de wasch gedroogd, gemangeld, gestreken en gevouwen worden. Voeg bij dezen arbeid
van de huisvrouw nog bet naaiwerk, dat grootendeels in
huffs verricht werd en dat zonder naaimachine en
het breien van zoovele kleedingstukken, die nu niet weer
gebruikt worden als b.v. vrouwenborstrokken, moffen en
slaapmutsen. Wij zullen het hierbij laten, na nog even de
aandacht er op gevestigd to hebben, dat de huisvrouw op
het platteland zich nog minder over verveling behoefde
to beklagen. Daar gaf de slacht wekenlang werk en het
spinnewiel snorde nog lustig in den winteravond. Voor de
boerin kwamen nog daarbij de bij zondere werkzaamheden,
die in het boerenbedrijf Naar toegewezen waren, als het
melken, het bereiden van boter en kaas en het toezicht
op den hoenderhof.
Iedere huisvrouw had bovendien to zorgen voor de
verpleging van zieke huisgenooten,want de enkele gasthuizen in de steden waren alleen voor de armen bestemd.
Had dus de getrouwde vrouw in de meeste gevallen
behalve een levensdoel een zeer omvangrijke levenstaak,
hoe stond het met de vele vrouwen, die het vrouwenideaal niet bereikten, m.a.w, ongehuwd bleven ? Zij werden
eenvoudig uitgeschakeld. En last men nu niet denken, dat
dit aantal in dien tijd in verhouding zooveel kleiner was
dan nu. Verstokte celibatairs heeft men ten allen tij de
gehad en ook toen overtrof in vele plaatsen het aantal
vrouwen dat der mannen. Welk lot nu was Naar toegedacht, die overbleven of zooals men dat noemde „waren
blijven • zitten ?" Mochten zij, nu het hoogste geluk niet
voor haar was weggelegd, naar jets anders streven, dat
Naar bevrediging vermocht to geven ? Volstrekt niet.
Konden zij dan geen eigen huisgezin stichten, geen eigen
kinderen verzorgen, zij mochten dezelfde bezigheden verrichten bij familieleden of vrienden en ook overigens ston-
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den Naar bijna alle werkzaamheden vrij, die aan de getrouwde vrouw waren toe gestaan, Welke niet al Naar tij d
en, krachten ten dienste van haar huishouding en gezin
behoefde to besteden. Zij mochten lezen en haar geest
ontwikkelen, dock door het gebrekkig en eenzijdig onderwijs, dat zij meestal genoten Madden, was het heel moeielijk
voor de vrouw, tenzij zij buitengewoon begaafd was, eern
meer dan middelmatig peil van ontwikkeling to bereiken.
Naast den Bijbel en stiehtelijke boeken bestond haar lectuur
voornamelijk uit romans en alrnanakken. Zij mochten verder
schrij ven, diehten, musiceeren, schilderen, maar hetgeen
van vrouwenarbeid op dit gebied is overgebleven toont
maar al to zeer, dat heel weinigen jets meer presteerden
dan dilettantenwerk, al zouden ook hi.er uitzonderingen
to noemen zijn. Wat handwerken betreft, bewonderen wij
uu nog menig fraai stuk, door onze grootmoeders vervaardigd. Willen wij echter eerlijk zijn, dan zullen wij moeten
bekennen, dat onze bewondering dikwijls niet heel veel
verschilt van verwondering over het geduld en de nauwkeurigheid dier ij verige werksters, al staat daarnaast veel,
dat kunstzin verraadt en nu nog tot navolging prikkelt.
Liefdadigheid is altijd eon terrein geweest, waarop de
vrouw zich bewogen heeft : zij deed wel in eigen omgeving;
zij tastte in Naar beurs, als het lij den van eon evenmensch
Naar tot geven drong ; zij vervaardigde, als Dorcas,
kleederen voor hen, die dit noodig hadden ; weldadige en
met vole goederen gezegende vrouwen stichtten weeshuizen
en tehuizen voor hulpbehoevende vrouwen; maar samenwerking was er nog heel weinig, aan stelselmatige bestrijding
van armoede dacht men nog niet. Eon genootschap als to
Rotterdam „voor vrouwen door vrouwen " in 1809 opgericht
tot ondorsteuning van kraauiivrouwen behoorde tot de nitzonderi.ngen. Liefdadige inrichting en hadden haar reg entessen, evenals Naar reg enten en de eersten hielden dan
oppertoezicht op de kleine kinderen, de keuken, linnenen naaikamer.
Belangstelling in godsdienstige zakeu is alle eeuwen
door eveneens eon bij zondere eigenschap der vrouwen ge-
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weesi5: zij hebben haar geloofsovertuiging gehad even diep
en onwankelbaar als die der mannen. Dit getnigen de vele
mar±elaressen, die den flood v erkozen boven geloofsverzaking.
In 1813 kon zij hare belangsteffing slechts toonen door
trouw ter kerk lie gaan, door hot lezen en schrijven van
stichtelijke geschriften, inaar Loch ook ais geestelijke zuster,
als non. Nu nog bevinden zich in do gezangbundels, bij
verschullende kerkgenootsehappen in gebruik, liederen door
vrouwen vervaardigd, waaiuit eon innig gemoedsleven spreekt.
Het bekende gezang: ,,Wat God doaL, dat is welgedaan",
treft ons ais uiting van overgave aan Gods wil nog meer, als
wij bedenkeri, dat de dichters, Petronelia Moens, blind was.
Wiide do vrouw zich arnusoeren., zi kon gaan wande
len, boodschappen duen, visiies makeii, haar krarisjes bezoeken en iiaar conoerten en comedic gaari, evenals nu.
Dit is do normalc biats on zijn do normale bezigheden
van de vrouw, dock econornisehe toestanden rnaakten al
in oude tijden afwij kin gen noodig van den vogel, dat de
vrouw is en behoort to zij n, de huip van den man. Er zijn
toch altij d o rnstandigh eden geweest, waarin do alleenstaande,
onbemiddelde vrouw voor zichzelve heefli moeten zorgen,
en eveneens is menige weduwe in vroegeren tjjd genood
zaakt geweest voor zich en haar halfverweesde kinderon
het brood lie verdierien. Wat haar belier bedeelde zuster

zonal niet verboden dan Loch practisch ontzegd was, wend
haar toegestaan, omdat do maatschappij antlers in haar
en der hared onderhoud had moeten voorzien. Dit is do
oorzaak, dat de vrouw in den lageren stand een hoogeren
grand van zeifstandigheid kon bereiken, dan do vrouwen
nit de hoogere kiasse en dat or zelfs bij do eerste nog
sprake kon zijn van hot volgen eener neiging, al was de
beroepskeuze ook beperkt tot do slechtst betaalde beroepoii.
Dat vele vrouwen eon beroep kozen, dat als het ware
aansloot bij de huiselijke bezigheden en de verzorging van
kinderen, sproekt vanzelf. Dc Iogementhoudster en slaapsteehoudster of slaapvrouw verleenden tegen betaling huisvesting aan personen buiten haar gezin staande; hetzelfde
deden do zoogenaamde houvrouwen, waar door versehih
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lende diakonieen oudelieden en kinderen werden besteed,
die in een inrichting niet geplaatst konden worden, en
moeders van liefdadige instellingen namen de verzorging
van vreemde huisgezinnen op zich. De vrouw, die in eigen
levensonderhoud moest voorzien, deed in de meeste gevallen niets anders dan dat zij, wat zij tot dusverre ten eigen
nutte en binnen shuis had verrieht, nu voor een ander en
gewoonlijk buitenshuis deed. Het aantal dienstboden en
schoonmaaksters, dus assistenten in de huishouding, overtreft dat van alle andere beroepen verre. Daarnaast treedt
de naaister en de breister, de waschvrouw en de bleekster
op en sinds het laatst der l gde eeuw Wordt het aantal
fabriekarbeidsters steeds grooter. Het spinners, weven enz.
vroeger voor eigen gebruik gedaan, Werd door het voor
anderen to doen, een bron van verdienste. Het treft ons,
wat den fabrieksarbeid aangaat, dat toch de meeste vrouwen
werkzaam zijn in den tak van kleeding en reiniging, in
de textiele nijverheid en bij de bereiding van voedingsen genotmiddelen.
In plaats van eigen kinderen to verzorgen en op to
voeden, belastte de voor loon arbeidende vrouw zich met
de verzorging en opvoeding van andermanskinderen. Zoo
kreeg men de baker, de bewaarschoolhouderes, de schoolmamsel en kostschoolhouderes, de gouvernante, de naai- en
breivrouw, de catechiseermeesteres en de onderwij zeressen
in bepaalde vakken als zang, muziek en taal.
Slechts enkelen konden een plaats krijgen bij de ziekenverpleging, omdat de bestaande gasthuizen weinig in getal,
bovendien heel weinig personeel noodig hadden, dat voor
een deel nog bestond nit mannen. Had men vo6r de Hervorming voor het verplegen der arme zieken en het afleggen der dooden de Cellebroeders en zusters gehad, die
vooral ten tij de van beset ettelij ke ziekten verplicht waren
hulp to verleenen, na dien tij d waren wel de gasthuizen
wat beter ingericht, maar in het begin der 19de eeuw was
to Rotterdam de verpleging van 50 vrouwen in het gasthuis slechts aan drie dienstboden-verpleegsters opgedragen.
Particulieren konden alleen gebruik maken van waaksters
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en lavementzetsters, wat meestal bijbaantjes der vroedvrouvv en waren.
Daarnaast schijnt de vrouw een natuurlijken aanleg
gehad to hebben voor den handel. Lydia, de purperverkoopster, is een klassiek voorbeeld aan het Nieuwe Testament
ontleend en in de legers der Romeinen ontbrak nooit de
zoetelaarster. Eigenaardig is het, dat de vrouw zich waagde
aan den verkoop van bij na alle artikelen, die in den kleinhandel verkocht werden, maar Loch schijnt zij, evenals dit
bij de nijverheid het geval was, voorkeur gehad to hebben
voor den verkoop van kleeding stollen, bo vendien van
voedings- en genotmiddelen en huishoudelij ke artikelen.
vat visch- en groenteverkoop betreft kan men bijna van
een monopolie der vrouwen spreken. Wij moeten echter
vooral hierbij in het oog houden, dat de vrouw alleen in
den kleinhandel deze plaats innam.
In een groot aantal beroepen, die werkelij k niets
specifiek vrouwelijks hadden, dock heel slecht betaald werden,
vinden wij vrouwen werkzaam b.v. als turftonster, steenzetster, steendraagster, leitelster enz. Waarschijnlijk hadden
zij hierin geen concurrentie van mannen to vreezen. Ook
als bode, bestelster o.a. brievenbestelster, en kruister verdienden zij den kost.
In de wetenschap had de vrouw al heel weinig kunnen
presteeren. De enkelen, die zich naam gemaakt hebben in
een der vakken van wetenschap hebben wel bijzondere
gaven gehad, dat zij de moeielijkheden hebben weten to
overwinn en, die dezen weg voor Naar bij na ontoegankelij k
maakten. Voor de kunst geldt niet geheel hetzeifde. De
vrouw schilderde, musiceerde, dock bleef dilettante. Een ni.tzondering vormt het tooneel. De vrouw had zich hies een
plaats veroverd en dit had geleid tot een blij vende overwinning, daar zij Naar talent op dit gebied overtuigend had
bewezen. Juist de niet-aanzienlij ke kring, waaruit tooneelspeelsters voortkwamen en het felt, dat zij niet uit liefhebberij speelden, maar een bestaan in dit yak moesten
zoeken, zoodat zij door conventie niet werden teruggehouden
en door critiek gedwongen waren Naar best to doers, heeft

76

DE TENTOONSTELIJINr „DE

viwuw" 1813-1913.

ten gevolge gehad niet alleen, dat zij in dit kuns tgenre
geslaagd zijn rnaar ook in 1813 niet behoefden onder to
doen voor Naar mannelijke collega's.
Een bij uitstek vrouwelijk yak is ook altijd dat van
vroedvrouw geweest. Hoe duidt de naam reeds aan, Welk
gewichtig amb zij bekleedde. In grootere plaatsen, zooals
to Amsterdam en Rotterdam werd wel degelij k voor haar
opleiding gezorgd en zij moest, in tegenstelling tot de
onderwijzeres, wel degelijk een acte van bekwaamheid vertoonen, eer zij zich much t vestigen of een gemeentelij ke
aanstelling kon verkrijgen. De practische opleiding van
aspirant-vroedvrouwen was ook in Naar handen. In Rotterdam werden in tijden van pest o.a. in 1602 pestvroedvrouwen aangesteld voor kraamvrouwen in door deze ziekte
aangetaste gezinnen.
hit het voorafgaande kunnen wij dus het besluit trekken, dat vooral de ongehuwde vrouwen nit den beschaafden kring een allesbehalve benijdenswaardig lot hadden.
In de meeste gevallen hadden zij niet alleen geen levensdoel, dock evenmin een levenstaak. Meent echter daarom
niet, dat zij ongelukkig waren. Zij wisten niet beter, of
zij namen de plaats in, die voor haar bestemd was en
schikten zich, de een beter, de ander minder goed, in de
omstandigheden. Zij hadden geen illusies, Been geestdrift
voor iets en namen in het alg emeen niets in zich op van
de groote ellende, die condom Naar heerschte, zoodat door
Naar zelfs voor de zedelijke schipbreukelingen, zelfs van
Naar sekse, n.iets ged aan werd. Haar hart was verschrompeld en de vroeg ere opvatting, waarbij het woord oudevrij ster bij na synoniem was met zuurkij kster, is wel een
bewijs, dat deze categoric vrouwen geen tevreden. indruk
maakte. En deze toestand was zeker niet alleen voor haarzelf, maar ook voor de maatschappij to bejammeren, want
een schat van ong ebruikte liefde ging teloor en vele talenten bleven begraven, omdat zij niet rentegevend gemaakt
konden worden.
Toch mogen wij den invloed van de vrouw en hetgeen
de gemeenschap Naar ook in dien tijd verschuldigd is,
f5
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niet onderschafrten. Vooral aan goede moeders heeft de
wereld altijd behoefte en aan hoogstaande vrouwen en
edele karakters onder haar heeft het ook in dien tijd niet
ontbroken. Mag de vrouw in zaken van algemeen belang
slechts indireeten invloed geoefend hebben, de karaktervorming van het toekomende geslacht was geheel in Naar
handen.
Hoe is echter in honderd jaar de toestand veranderd!
De omwenteling had nieuwe denkbeelden gebracht en de
geheele maatsehappij door eikaar gesehud. De bevoorrech
ting der hoogere Standen had opgehouden, de gilden waren
afgeschaft, waardoor de uitoefening van nering en bedrijf
ieder vrij stored. Alle mensehen waxen als burgers en burgeressen gelijk verklaard, gelijkstelling van alle godsdienstige gezindten had de openbare arnbten voor elk burger
toegankeljk gemaakt. Die groote veranderingen moesten
Naar invloed wel doers gelden ook in den kring der vrouwen
en al die gelijksteflingen haar dieper tot het besefbrengen
van de groote ongelijkheid, die er tussehen beide seksen
bestond. Tot dusverre had sleehts voor den strafreehter
bijua volkornen gelijkheid geheerseht, flu nog verscherpt
door de invoering der guillotine, want bij zware misdaden
was de stiaf voor vrouwen en manuen toch gewoonlijk

nog versehillend geweest. Ook aau Napoleon, die zeker
wel niet van feministisehe neigingen beschuldigd kan
worden, heeft de vrouw wel iets to danken; hij gevoelde,
dat ook zij op Naar terrein weer ontwikkeling noodig had,
en liet voor meisjes leer- en werkscholen opriehteii, wat
een groote stap geweest is in de goede richting, daar de
bestaaride scholen to kort schoten zelfs in het geven van
onderwijs in de meest noodige kundigheden. 1813 bracht
opnieuw verandering, loch het was niet alles verbetering.
De Franschen waxen verjaagd, Nederland had zijn onafhankelijkheid herkregeu, en men had een oogenblik het
gevoel of alle zorg was weggevaagd. Heel spoedig everiwel
ontmoette men overal ontgoocheliug en teleurstelling.
Napoleons val beteekende in vele opzichten een terugkeer
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tot conservatisme, al wenschte ook bijna niemand den
toestand terug van vdbr de omwenteling. Er moest een
nieuwe toestand geschapen worden; het was een tijd van
poefnemingen op allerlei gebied en er waren zooveel
problemen op to lossen, dat het vrouwenvraagstuk heelemaal niet aan de orde kon komen en het volstrekt de tij d
niet was haar meer vrijheid van beweging toe to staan.
En de vrouw, zich niet bewust van eigen kracht, vroeg
niet meer. Het betere onderwij s kon pas langzaam vruchten drag en.
De toenemende behoefte aan samenwerking voor een
bepaald doel is de oorzaak geworden van groote verbeteringen. Had men vroeger feitelij k alleen de gilden gehad,
bestaande nit personen, die hetzelfde beroep uitoefenden
en dezelfde belangen hadden, in de 18de eeuw waren tal
van vereenigingen opgericht, meestal van wetenschappelij ken of letterkun digen aard. Tot deze laatste werden sinds
het einde der 18 de eeuw meermalen vrouwen toegelaten,
meestal als honorair lid, en zij zelf volgden dit voorbeeld
en richtten eveneens haar genootschappen en vereenigingen
op voor letterkundige, daarnaast voor philanthropische

doeleindeii. De oogen, zoowel van manners als vrouwen,
gingen meer open voor de misstanden in de maatschappij
en er kwam op dat onzijdige gebied weer en weer samenwerking tusschen beide groepen.
De grootste verandering in het leven en de positie der
vrouw begint eigenlij k pas in de tweede helft van de 7 9de
eeuw en gaat hand aan hand met den arbeid vrijwillig
door Naar verricht ten behoove van de maatschappij.
Wat leert de tentoonstelling ons nu ortrent het leven
en de positie der vrouw in 1913? Wat wordt tegenwoordig
verlangd van de huismoeder in eon gezin, overeenkomende
met het eenige bladzij den hiervoor beschrevene in 1813.
Wij gaan daarvoor het huis 1913 binnen. Al dadelijk zal
het ons treffen, hoe veel eenvoudiger en doelmatiger veel
is ingericht. De keuken is geheel van voorkomen veranderd,
klein en veel minder gezellig, maar wat een besparing van
tij d geeft gas, electriciteit en stoomverwarming en hoe ge-
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makkelij k is aluminium- en emailkeukengereedschap schoon
to houden. Voor de wasch is geen zolder weer noodig, een
wasscherij zorgt daarvoor, in den kelder behoeft geen
winterprovisie meer opgeslagen to worden ; voor het naaiwerk, dat nog thuis verricht wordt is de naaimachine een
onwaardeerbaar gemak, breiwerk .... , dock waartoe meer
in bijzonderheden of to dalen, daar een huishouding van
den tegenwoordigen tij d ons nit eigen aanschouwing beken d is.
Een groat gedeelte van den vrij en tij d, welken de huisvrouwen op die wijze naar eigen verkiezing konden besteden,
is der maatschappij ten goede gekomen.
Wij kunnen Naar arbeid ten algemeenen nutte onderscheiden vooreerst in arbeid ter verbetering der geheele maatschappij ; ten tweede noemen wij Naar werk voor de vrouw;
ten derde wijzen wij er op wat zij voor het kind doet. In de
eerste plaats noemen wij dan haar ij veren voor den vrede,
in de vereeniging vrede door recht, waartoe Bar esse Bertha
von Suttner den stoot heeft gegeven door Naar aangrijpend
boek „Die Waffen nieder". Ook mogen wij juist dit jaar,
niet vergeten, wat Mrs. Harriet Beecher Stowe gedaan heeft
voor de afschafng der slavernij door Naar overal bekend
geworden work De Negerhut, en wij brengen hierbij in
herinnering, dat eon j on ge- vrouwen vereeniging to Amsterdam
nu vij ftig j aar geleden mode Naar bescheiden aandeel heeft
gehad in de vrij making der slaven in onze kolonie Suriname.
Een zegen is de werkzaamheld der vrouw nog altij d op het
gebied der ziekenverpleging. In plaats der nude sombere
gasthuizen waar de zieken in slecht geventileerde zalen en
daardoor in een met allerlei ziektestoffen besmette atmospheer weken aaneen moesten doorbrengen, nu de mime
gebouwen, waar lucht en licht overal kunnen toetreden,
waar, door de vriendelijke zorg van vrouwen bijna altijd
bloemen de omgeving vervroolijken, vruchten een aangename lafenis voor vole zieken zijn en lichte lectuur bij de
herstellenden de verveling doet verdwijnen. Moge aan
mannen grootendeels het bestrij den der ziekten zijn opgedrag en, in de verpleging heeft de vrouw den man bijna
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geheel vervangen en niemand zal wel willen betwisten,
dat de vrouw voor dozen arbeid aangeboren geschiktheid
heeft, al kan zij ook in gevallen, waar physieke kracht
geeischt wordt, de hulp van den man niet geheel ontberen;
vooral bij verpleging van krankzinnigen. En op het voorbeld van Florence Nightingale strekt zij Naar werk uit
tot het slagveld en acht een leven vol ontbering en inspanning niets, als zij kan helpen een anders ten doode
opgeschreven gekwetste in het leven to behouden of als
zij verzachting en troost kan schenken aan here, die een
ontijdigen dood sterft ver van de zijnen. Een dankbaar
woord of een dankbare blik alleen is dan wel Naar grootste
beloonin.g. Ook buiten de ziekenhuizen, diaconesseninrichtingen en lazaretten werkt de vrouw mede in den strijd
tegen ziekte. Als tuberculosenbezoekster tracht zij de gevaarlij kste en meest voorkomende volksziekte in de kiem
to stuiten ; zij wekt op tot bygienische maatregelen, het
toelaten van veel frissche lucht en licht in zoo menig bedompt vertrek. De wij kverpleegster werkt in dezelfde richting, maar van haar wordt verlangd een vertrek, waar
vervuiling en wanorde heerscht, to herscheppen in een

zindelij ke en nette zieken kamer. In het bestri j den van den
kanker onzer maatschappij, koning alcohol, nemen de
vrouwen eveneens met woord, daad en geschrift een werkzaam aandeel. Uitg aande van het denkbeeld, dat vooral
slechte maatschappelijke toestanden dit misbruik doen
voortwoekeren, ij veren zij vooral voor betere woningen en
voeding. Verhooging van het zedelijk bewustzijn en het
geestelij k heil der volksklasse is volgens Naar eveneens
noodzakelij k en zij trachten bij het yolk betere begrippen
ingang to doen vinden met betrekking tot wat zijn eigen
belang eischt.
Een andere groep vrouwen trekt zich in de eerste
plants het lot parer hulpbehoevende medezuster aan, hetzij
deze economischen of geestelij ken steun noodig heeft. Voor
onverzorgde vrouwen waren reeds vroeger allerlei inrichtingen opengesteld en vele zoogenaamde hofjes in het
laatst der 18de en begin der l9de eeuw gesticht. Moeders,
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die buiten staat waxen Naar jonggeborenen het noodige to
verschaffen, konden nit daarvoor bestemde fondsen in verschillende plaatsen ondersteuning genieten, maar het bleek
langzamerhand, dat de ongehuwde moeder met Naar kind
vooral hulp noodig had. Wat toch heeft Naar vroeger in
zoovele gevallen g edreven om haar kind to vondeling to
leggen ? Deze vraag moet wel bij ons opkomen, als wij
lezen, dat in het begin der 19 d e eeuw to Amsterdam jaarlijks bij na 500 kinderen in het vondelingenhuis werden
ingebracht. Was het niet de vrees voor schande, de moeite
om voor zich en Naar kind den kost to verdienen en in
vele gevallen onverschilligheid ? De Christelijke liefde heeft
ingegrepen en aan Ds. 4. G. Heldring komt de eer toe
het eerst een toevlachtsoord to Zetten to hebben geopend
voor doze ongelukkigen. Anderen zijn op dezen weg voortgegaan en er bestaan nu velerlei gestichten, waar haar de
reddende hand tot oprichting wordt toegestoken. Ook de
verhouding tot haar kind heeft een verandering ondergaan.
Dat kind mag niet in de eerste plaats voor haar zijn een
vrucht hares zonde, een leveed getuigenis tegen haar,
evenmin een voortdurend bewij s van het onrecht door den
vader gepleegd, maar het is een onschuldig, hulpbehoevend
wezen, dat liefde, juist heel veel liefde en zorg vraagt. De
groote schuld van den vader ontslaat Naar niet van haar

moederplichten en men tracht niet alleen haar zedelijk to
verheffen, maar Naar ook in de gelegenheid to stellen aan
Naar verplichtingen jegens Naar kind to voldoen. De totstandkoming van de Wet tot onderzoek naar het vaderschap is mode voor een deel het work van vrouwen. A.an
een en ander mag het wel toegeschreven worden dat het
to vondeling leggen van kinderen tegenwoordig tot de
groote uitzonderingen behoort. Jammer, dat wij hetzelfde niet
kunnen zeggen van kindermoord en van andere wijzen om de
gevolgen van een zondigen hartstocht to doen verdwijnen !
Verder is de vrouw troostend en hulpbiedend opgetreden in de gevangen.is. De misdadigster moet overtuigd
worden, dat het nooit to laat is om eon beter leven to
beginnen, dock bovendien moet zij na hare invrij heidstelling
O. E. XIII 7
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aan arbeid geholpen worden, opdat zij niet, door iedereen
geschuwd en verlaten, als arbeidster uitgestooten, van
kwaad tot erger vervalle. Pat arbeid een zegen en geen
vloek is blij kt maar al to zeer, als men denkt aan de
vroegere gevangenissen, broeinesten van allerlei ongerechtigheid, waar arbeid ongekend, maar vervuiling en verdierlij king aan de orde van den dag waren.
Cook op economisch gebied wordt hulp verleend, die
men hoe langer hoe weer het karakter van armenzorg
trachtt to ontnemen. Wij willen ons Kier niet aan een
droge opsomming wagen van het vele, dat gedaan wordt
om de vrouw nit de volksklasse en de beschaafde vrouw,
die in eigen levensonderhoud moet voorzien, to leeren op
ei.gen beenen to staan, om de voorwaarden, waaronder zij
moeten werken zoo weinig bezwarend als mogelijk to maken
en de vruchten van haren arbeid in overeenstemming met
de daarvoor vereischte inspann ing. Wij hebben evenals in
1813 nu nog in hoofdzaak dezelfde categorieen van vrouwen
nit den kleinen burgerstand, die in de fabrieksnij verheid,
in den kleinhandel of met slecht betaaldeen arbeid Naar
brood moeten verdienen, maar de eerste soort arbeid is
langzamerhand voor Naar geregeld door beschermende
wetten, die echter volgens sommigen haar arbeid to veel
beperken en joist daardoor haar benadeelen. Waar wij nog
altij d de steendraagster aan het werk zien en het Zorgenstraatje op de Tentoonstelling ons een blik gunt in verschillende vormen van huisindustrie, is het duidelijk, dat
in deze richting nog veel to doen is. Evenals dit bij tuberculose- en alcoholbestrij ding het g eval is, tracht men ook
voor economische verbetering zich in de eerste plaats de
medewerking to verzekeren van de betrokken personen,
wat sours het moeielijkste is, en zoekt hun leiding to geven
bij het kiezen van een wooing, het inrichten daarvan, omtrent gezonde voeding, kortom omtrent alles wat het
lichaam en daardoor ook den geest ten goede kan komen
zonder dat dit in de eerste plaats een kwestie van geld
is, hoewei ondersteuning om het gewenschte doel to bereiken
niet uitgesloten is.
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Voor de jonge vrouwen en de jonge meisjes, die gevaar loopen in de groote maatschappij to verong elukken
bij gebrek aan betrouwbare gidsen, die Naar den goeden
weg kunnen wijzen, wordt op allerlei wijzen gezorgd. Tehuizen
voor alleenstaande vrouwen, naaiavonden, toynbeeclubs,
zangavonden enz. zijn voor Naar in het leven geroepen,
opdat zij niet genoodzaakt zouden zijn Naar vrij en tij d op
straat door to brengen. Daarnaast zijn allerlei vereenigingen
verrezen om haar tot meewerking voor anderen op to
wekken, het beste middel om haar levensernst en levensvoldoening to geven. Een uitstekende gelegenheid bieden
deze samenkomsten ook aan om vrouwelijke talenten bij
de jonge meisjes aan to kweeken en Naar verstand to
vormen. En wat heeft de vrouw, met Naar hart vol lielde
voor kinderen, voor het kind gedaan ? Wij zouden daarop
kunnen antwoorden ; wat tracht zij niet voor kinderen to
doen. Zij is bezig om hun zoo mogelijk een onbezorgde
jeugd to verschaffen, hen to vormen tot goede en g ezon de
menschen. Naast de in vorige eeuwen gesti.chte weeshuizen, zij n er nieuwe in het leven geroepen, maar ook
verliet men de oude paden om door opneming van wee zen
in het huisgezin hun de genoegens van het familieleven
to doen genieten. Verwaarloosde ez slecht behandelde
kinderen kunnen aan het ouderlijk gezag onttrokken worden
en onder toezicht geplaatst worden van voogdessen, van
regeeringswege aangewezen. Misdadige kinderen worden
in afzonderhj ke tuchtscholen opgevoed, voor zieke en
zwakke kinderen bestaan ziekenhuizen en herstellingsoorden,
gebrekkige kinderen vinden een gelukkig tehuis in de
Johannastichting, achterlijke kinderen worden niet weer
aan hun lot overgelaten, hongerige kleinen worden gevoed
en, als het koud is, ontvangen zij warme kleeding en
schoeisel. Bovendien doet men zijn best ook de ouders,
vooral de moeders, meer berekend voor haar taak to maken
wat zuigelingenverpleging, voeding, gezondheidseischen,
opvoeding en onderwijs aangaat, terwijl schoolgaande
kinderen in sommige groote steden in de tussehenuren
een gezellig tehuis kunnen vinden, en de allerkleinsten
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in creches en kinderbewaarplaatsen veilig kunnen worden
ondergebracht, als de moeders Naar werk buitenshuis moeten
verriehten.
Het is niet de bedoeling van al dezen maatschappelij ken arbeid de vrouw alleen de eer toe to kennen ; zij is
op dit terrein slechts een medearbeidster, dock zonder
zelfoverschatting kan zij toch wel zeggen, dat zij voor dit
werk bijzonderen aanleg en groote gaven blijkt to bezitten.
Het is niet om lof to oogsten, dat een zoo groote ruimte
op de tentoonstelling dit werk is gewij d, dock de kennis
daarvan zal moeten meewerken om de vrouw to leeren
begrijpen en haar werkkring in deze richting nog to doeu
uitbreiden.
Dat de vrouw nu zooveel beter dan een eeuw geleden
in staat is mee to helpen aan de verbetering van de maatschappij, is voor een groot deel to dan ken aan de veranderde
toestanden. Vergelijk met het maitressenschooltje en het
naaischooltj e op de tentoonstelling 1813 de talrij ke inrichtingen voor lager-, meer uitgebreid-, middelbaar- en vakonderwijs voor meisjes voor alle standee. Was vroeger
moeder degene, die haar dochters in de geheimen van de
keuken, de wasch en de geheele huishouding moest inwij den}
tegenwoordig heeft men daarvoor kook-, huishoud- en
industriescholen, waar in ieder geval het onderwijs meer
systematisch, minder omslachtig en minder con servatief zal
zijn. Dat het onderwijs er ook bij moest winnen, toen het
niet weer was overgelaten aan personen, die zichzelf een
brevet van bekwaamheid gaven, zooals in den ouden tij d?
is natuurlij k. Kweekscholen voor onderwij zeressen zij n
opgericht, dock ook de gemengde kweekscholen staan voor
haar open, daar de exameneischen voor manners en vrouwen
dezelfde ziju, behalve dat de laatsten bovendien nog een
acte voor handwerken noodig hebben voor onderwijs. En
niet alleen voor het lager onderwijs is tegenwoordig
een acte van bekwaamheid noodig als waarborg van
degelij ke kennis, maar hoe Langer hoe meer wordt ook
voor andere betrekkingen als b.v. huishoudster, kinderjuifrouw enz. een dergelijke waarborg verlangd, waardoor-
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het aantal opleidingsseholen en cursussen zich naar verhouding steeds uitbreidt.
Ook in de lief hebberij der meisjes is verbetering gekomen. Het betere methodische onderwijs ook in de kunst
stelt haar, beter dan vroeger nog, in staat, zich op een yak
toe to leggen en, zoo zij talent heeft, daarin lets to
presteeren. Wij kunnen flu naast de vroegere kunstenaressen in den zang, op de piano en de viool, vrouwelijke cornponisten, zij het van bescheiden rang aanwijzen. Een vergelijking tusschen de proeven van schulder- en teekenkunst
van 1813 en 1913 toont eveneens een groote vooruitgang
aan, terwiji de beeldhouwkunst nu ook Naar beoefenaarsters
en vrouwelijke artisten telt. In kunstnijverheid en toegepaste kunst evenaart de vrouw der 20 ste eeuw die der 19de
in kunstzin en scheppingsgave, maar ook tracht de eerste
het oude dienstbaar to maken aan het nieuwe. Op het
tooneel handhaaft de vrouw nog Naar ouden roern. Tot de
schoone letteren schijnt de vrouw zich meer en meer aangetrokken to gevoelen. Naast enkele diehteressen staat een
groote schare rornanschrijfsters, op de ten toonstelling vertegenwoordigd door werken van den meest uiteenloopenden
inhoud, waaronder er zijn van bijzondere kunstwaarde.
Ook hierin behoeft zij een mededinging van den man niet
to vreezen! Als schrijfster heeft de vrouw evenwel flu ook
een ander gebied betreden, n.l, dat der wetenschap, dock
evenals de rornanlezende vrouw het in aantal verre wint
van Naar, die andere en zwaardere lectuur verlangt, zoo is
ook het aantal wetenschappelijke boeken door Naar geschrey en, heel wat kleiner. Dit kan trouwens niet anders zijn.
Pas in 1879 kreeg de eerste vrouw in Nederland, in dit
geval Mejuifrouw Aletta Jacobs, vergunning om na afloop
harer studiën een academischen graad to behalen en nog
altijd zijn zij, die Naar voorbeeld gevolgd hebben to weinig
in aantal, dan dat een juist oordeel zou kunnen geveld
worden over Naar prestaties op dit gebied. Zij blijft nog
een beginneling en moet in verschillende vakken van wetenschap Naar sporen nog verdienen. Van Naar, die een wetenschappelijke opleiding genoten, hebben zich wel de meesten
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op de Nederlandsche letteren toegelegd, een kleiner aantal
op de medicij nen. Voor een groot deel is deze keuze bepaald door de toekomst, Welke deze vakken haar in het
vooruitzicht stelden. Onderwij s geven toch was van oudsher
Naar reeds toegestaan en geneeskunde uitoefenen is na
volbracht examen een particuliere zaak. Ook haar optreden
als apothekeres kon geen rechtmatigen tegenstand uitlokken ;
Naar werkkring als kookster en bereidster van spij s en
drank werd hiermee slechts uitgebreid. De studie ook in
de andere faculteiten heeft enkele vrouwen aangetrokken,
dock in mindere mate. De Doopsgezinde Kerk is het eerste
kerkgen ootschap geweest, dat den kansel voor een gestudeerde vrouw heeft opengesteld en de vrouwelijke advocaat
heeft zich Binds eenige jaren een weg naar de balie gebaaud.
De Technische nroogeschool wordt weer en meer door de
vrouwen bezocht, van welke de meeste den laboratoriumarbeid verkiezen, dock zij heeft nu ook de eerste vrouwelij ke civiel-ingenieur afgeleverd.
Het voorafgaande bewijst wel, hoe veel grooter het
arbeidsveld voor de vrouw geworden is. Zijn er enkele
betrekkingen, vroeger door haar bekleed afgevallen, zoodat
het type „Saartje, de oude baker", en ,,Mie de porster"
uitgestorven is of bezig uit to sterven, daarnaast is op alle
gebied eigenlijk slechts uitbreiding van arbeidsfeer to
boeken. Slaat een bilk in de groote koopmanskantoren, in
het post-, telegraaf en telefoonkantoor. En ook op het
platteland is dorst naar meer kennis en meer energie bij
de vrouw merkbaar. Pat bewijzen wel de cursussen in
land- en tuinbouw, door zooveel vrouwen, vooral landbouwersdochters, gevolgd. Ook in onze kolonien dringt
deze nieuwe geest door. Kunnen wij in 1747 een Lucia
Hoffman to Dordrecht noemen, die Naar geheele nalatenschap aan de classis van Schieland vermaakte, opdat nit
de renten daarvan het rij k des Heeren onder de blinde
heidenen uitgebreid mocht worden 1), zoodat wij Naar wel
onder de eersten mogen noemen, die lets voor de zending
1) Dr. E. F. Kruyf. Gesch, v, h. Ned. Zendeling Gen, bl. 11.
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gedaan hebben, de belangrijke koloniale afdeeling op de
tentoonstelling doet zien, welke groote huip de zending,
het onderwijs en de ziekenverplegirig in de vrouw heeft,
terwiji de vereeniging ,,Oost en West" tracht tot belangstelling voor en steun aan inlandsche kunstnijverheid op
to wekken. Het Indisehe huffs geeft een kijkje op het
levee der vrouw in Indië, om het beeld der Nederlandsche
vrouw in 1913 in alle deelen van het rijk zoo volledig
rnogelijk to doen zjn.
Nog altijd blijft het huwehjk en het moederzijn het
hoogste geluk van de vrouw uitmaken. Zoolang nog en dit is gelukkig het geval - wordt vastgehouden aan de
vestiging van een gezin, waarvan de moeder het middelpunt
moet zij n, kan het waarnemen door Naar van een vaste
betrekkiiig nooit als een ideaal, doch niet anders dan als
een dikwijls noodzakelijk kwaad beschouwd worden. Zij
neemt door haar huwelijk nieuwe verplichtingen op zich,
die in vele gevallen Naar zullen nopen om het ontwikkelen
van eigen talenten en het volgen van bijzondere neigingen
op to geven.
De moeder evenwel uit den beschaafden kring, die als
weduwe voor zichzelf en Naar kinderen moet zorgen, zoo
zij niet afhanikelijk wil zjn van anderen, zal dnkbaar de
Naar geboden gelegenheid aangrijpen orn Naar gaven en
krachten voor dat doel aan to wenden.
Voor de ongehuwde vrouw, die vroeger door familieleden onderhouden moest wordeni, zij, die dikwijls harder
werkte dan een dienstbode, dock nog immer het gevoel
had genadebrood to eten, is de nu verkregen zelfstandigheid een niet genoeg to waardeeren zeg en. Moest zij vroeger
flog wel eens het verwijt hooren, dat zij bezig was den
manners het brood uit den mond to stooten, flu toch is
men wel tot de overtuiging gekomen, dat de mannelijke
verwanten dezer ongewenschte concurrenten allesbehalve
reden hebben zich daarover to bekiagen.
Bij die voortschrijdende ontwikkeling der vrouw, Naar
deelnemen aan een opleiding, tot dusverre alleen door
mannen genoten, het doen van dezelfde examens, moest
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zich ook bij de ongehuwde vrouw, die niet in de strikte
noodzakelijkheid verkeerde in eigen levensonderhoud to
voorzien, wel een drang openbaren tot toepassing van het
geleerde in een vasten werkkring. De vrije arbeid toch,
vooral maatschappelij ke arbeid, is niet voor iedereen geschikt en voldoet niet ieder. A.an den eenen leant is het
arbeidsveld sours to groot en drukt het verantwoordelij kheidsgevoel soms to zwaar, aan den anderen leant bestaat
er behoefte aan meer verantwoordelijkheid, dock voor een
bepaalde taak met juist omschreven verplichtingen. Zou
het billijk zijn ook aan deze groep vrouwen den zegen van
den arbeid to onthouden en haar, zoo zij een betrekking
bekleeden, het loon to onthouden, dat den arbeider toekomt a
Zoo zijn er dus velen, die met een terugblik op 1813,
op economische gronden alle reden meenen to hebben tot
dankbaarheid, omdat zij zelfstandig geworden zijn en vele
betrekkingen voor haar open staan ; anderen, wier handen
werkeloos en Wier harten leeg waren, zijn tevreden, nu zij
op het groote arbeidsveld het voor haar geschikte deel
van den arbeid mogen verrichten en zich aan een werkkring wij den, die Naar bevrediging geeft en Naar leven
volt. Daarnaast staat echter een groep, die wel de groote
verandering waardeert, die vooral sinds een halve eeuw
in het leven en de positie der vrouw, is op to merken,
welke evenwel meent, dat alleen het verleenen van kiesrecht aan de vrouw Naar in staat kan stellen om met
goeden uitslag to werken voor Naar eigen lotsverbetering
in het bijzonder en verbetering van de maatschappij in het
algemeen. De zoodanigeD roepen den man toe: gij hebt al
sedert eeuwen ooze moederliefde bezongen, ons diep en
warm gevoel geprezen, ons geest en vernuft niet geheel
ontzegd, onze toewij ding, standvastigheid en trouw tot een
voorbeeld gesteld, gij hebt ons een geloofsovertuiging toegekend, die bezielend ook op anderen inwerkte, en zelfs
vrouwen heilig verklaard ga nu nog een stap verder, erken
dat wij een gezond oordeel bezitten en verleen ons het
reeht van meezeggenschap in algemeene zaken, waarin toch
ook onze eigen belangen betrokken zijn.
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Blijde verwachting stond to lezen op de gezichten der
vrouwen, die 2 Mei j.1. optrokken ter officieele opening van
de Tentoonstelling Dc Yrouw 1813-1913. Dc vrouw gevoelt
zich ontwaakt nit langdurige lethargic, zij weet, dat zij nog
slechts aan het begin van den dageraad, van een nieuw tijdperk staat, en zij heeft behoefte to werken zoolang het dag is.
Zij wordt gedreven door liefde tot het verlorene en verdrukte,
om steeds uitbreiding van het haar toegewezen arbeidsveld
to vragen. Dring haar geen minderwaardigheid op, maar
geef haar vrijheid om al haar krachten to ontplooien in
Naar eigen belang, wat tevens het belang der maatschappij
moet zijn. Ileeft ze zich tot dusverre trouw betoond in het
kleine, zet haar nu over het grootere; want de velden zijn
wit om to oogsten en de arbeiders zijn weinige. Juist
omdat mannen en vrouwen niet volkomen gelijk zijn, is de
grootste samenwerking tusschen beide groepen onontbeerlijk
voor het welzijn der maatschappij, die uit mannen en
vrouwen bestaat.

GROEN IN PARIJS.
31 Augustus 22 September 1826.
DOOR

Jhr. Mr. W. H. DE SAVOBNIN LOHMAN.

De elf brieven van Groen, die hier volgen, schijnen
mij, om velerlei redenen, de openbaarmaking waard. Hun
inhoud is, misschien niet zoo uitermate belangrij k, maar
nit zijn leven, voor ' 1828, is weinig bekend. Slechts terloops
heeft hij zelf, met een paar woorden, daarover gesproken 1).
Wat ons over dien tij d inlichten kan wordt bewaard op
het Rij ksarchief, dock vooral op den Fraeylemaborg door
de bloedverwanten van zijne vrouw 2), de familie Thomassen a
Thuessink van der Hoop van Blochteren. Aan laatstgenoemde verzameling zijn ook deze brieven ontleend. Toelichting behoeven zij weinig. Zij werden geschreven then
Groen, weer dan ooit, in twij fel verkeerde over de loopbaan,
die hij zou inslaan 3) en Dr. Groen, de besluiteloosheid
van zijnen zoon, voor wiens lievelingsstudie hij nooit veel
gevoeld had 4), moede, met den directeur van 's Konings
1) Ned. Ged. v pag. 255.
2) Elizabeth Maria Magdalena v, d. Hoop, geb. to Groningen 6
Februari 1804, oven. to 'a Hage, 14 Maart 1879.
3) Zie Sappeyne's brief aan Groen ran 25 April 1827 (Rijkearchief).
4) Zie de Dedicatio van Groen's juridiache dissertatie. (De jurie
Justinianei praestantia ex rationibus ejus maniieata).
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Kabinet was gaan spreken 1), die, op zij n beurt, den wensch
van den doctor aan Z. M. had overgebracht 2).
Hoe wei.nig hij zelf daarmede was ingenomen, heeft
hij ons later verhaald 3). Hun, die hem goed kenden,
scheen het zelfs niet onwaarschij nlij k, dat hij bedanken
zou, toen hij, ruim een jaar later, tot referendaris bij het
Kabinet wend benoemd 4). De vader mocht dat toen echter
niet weten en aardig is het to zien, hoe goed de jonge
man reeds verstond om, zon der eene onwaarheid to zeggen, to verbergen wat hij eigenlij k meende 5). Dr. Groen
zal, ten minste, geloof ik, niet hebben vermoed, dat de
zoon, niet nit vrees voor mislrikking, maar uit weerzin
tegen het plan, aan hem alles overliet, daar hij een plaats
aan het Kabinet, van al de hem aangeboden betrekkingen,
wel de minst aanlokkelijke vond s).
Doch vooral om de, reeds in den aanvang genoemde
reden, bood ik deze brieven ter openbaarmaking aan.
Groen is vaak genoeg en op velerlei wij ze gesehilderd,
maar steeds in denzelfden toon en dezelfde kleuren. Alleen ;
kracht zoekende „in zijn isolement" tegenover een gansche
phalanx; als de zoon van Calvij n, de zoon van Plato;
1)

Zie Groen's brief aan zijne aanstaande echoonmoeder d.d. 10 Octo-

ber 1827 (Rijksarchief).
2)

Groen aan Mevr, v. d. Hoop 10 October. 1827 (Rijksarchief).

3)

Ned. Ged. V. pag. 249.

4)

Bij K. B. van 30 Sept. 1827 met ingang van 1 Nov. d. a, v.

5)

Men denke hier aan de bekende gesohiedenis met v, d. Brugghen

in het voorjaar van 1856.
6)

„Van de Academie kwam ik in den Haag practiseeren en was daar

nog weinig tijde geweeat, Coen ik gelegenheid kreeg om aan het Ministerie
van Binnenlandsche Zaken bij de Afdeeling Kunsten en Wetenschappen to
worden geplaatat. lk bedankte daarvoor.
Prof. Kemper overleed, nu werd ik door twee der Curatoren die het
eens waren met den Heer Administrateur van Kunsten en Wetenschappen
geeondeerd. a lang gedelibereerd en zelfe de propositie zelve van de hand
gewezen to hebben, gaf ik dan eindelijk to kennen dat ik mij de aanstelling zou laten welgevallen.
Steeds is onaf hankelijkheid het voorwerp geweeet van mijne wenschen
en nu heb ik evenwel gekregen den elaafachtigeten post van het geheele
land." (Aan Mevrouw v, d. Hoop 10 Oct. 1827 (Rijksarchief).
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op Nederlandschen bodem, een der laatste indrukwekkende
vertegenwoordigers van het dualistisch idealisme in zijn
minder indrakwekkenden vorm 1). Dat er nog een andere
Groen is geweest; een Groen, die paard reed en danste, die
ongaarne een tooneelvoorstelling of een avond in de opera
verzuimde en met geestdrift daarover schreef, .... wij
kunnen het ons niet voorstellen. Toch is het zoo; het is
de Groen deter brieven.
Allen zijn zij nog in het Fransch. Eerst kort to voren
was hij Nederlandsch beginnen to schrijven. De knaap
deed dat bij uitzondering 2) en de student bediende zich,
in den eersten tijd althans, veel van het Latijn 3).

Paris, la 1 Septembre 1826.
Je m'empresse chers Parens ! 4) de vows faire savoir,
que je suis arrive her apres midi a Paris, vers les trois
heures en bonne saute. Mardi j'ai psis a Anvers la diligence, qui part a 3 heures, a 8 j'etois a Bruxelles, ou
j 'eus encore le temps de me preparer au voyage en prenant
un bon souper. A neuf heures et demie j'entrai da ps la
1)

Pierson; Oudere Tijdgenooten, pag. 130, 137.

2)

Tu as tres biers fait d'ecrire en Hollandais ; continue le quelque

tems et cela formera aussi votre stile epistolaire en cette langue. (Meer.
Groen 20 Jan. 1816 Archief 'v. d. Hoop)
..... , to meer daar gij in uw werk en verkeer altijd overvloed van
atof zult vinden om u aan een familiare briefetijl in het Hollandech te gewennen. Dr. Groen in 1816 ongedat. (ibidem).
3)

Cornme it est urgent pour moi de cultiver mon style Hollandais

qui me viendra dane la suite opparement plua

a propoa que le style Latin

et que les ouvrages de Mr. van der Palm que je li.s avec taut de plaisir me
paraissent an moyen biers recommandable pour atteindre ce but j e desirais
beaucoup acheter quelques uns. (Groen aan zijne ouders 15 Jan. 1821
R,ijksarchief ).
4)

Dr. Petrus Jacobus Groen van Prinaterer, geb. to Heeze in de

Meyerij v. d. Bosch 5 Mei 1764, oven. to 'e Hage 27 Maart 1837 en Adriana
Hendrika Caan, geb, to Rotterdam 12 Juny
December 1832.

1772, overt, to 's Hage, 28
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grande diligence de Paris, qui m'a conduit ici apres deux
nuits et Presque deux jours entiers de marche. Dat is
een heele tour; mais les logemens sur la route ne parroissent pas tres engageans a s'y arreter longtemps en het is
dan ook maar beter dat lastige hoe eer hoe liever achter
den rug to hebben. Heureusement je suis venu encore a
temps pour trouver une place dans le coupe ou l'on est
mule fois mieux place que da p s l'interieur. Malheureusement je venois trop Lard pour prendre un des deux
coins; et je dus done me consoler d'etre pastytje, ce qui
d'ailleurs ne m'auroit pas beaucoup gene vu la largeur de
la voiture, sans l'enorme rotor dite de mon voisin de droite
qui de temps en temps etait assez desagreable. Du reste
j'avois bonne Societe. Aussitot que je suis arrive, jai pris,
d'apres le bon conseil de Marie 1), un fiacre et me suis fait
conduire a l'Hotel des Etrangers ; it y avoit encore un
petit appartement du second sur le devant, c'est a dire
une petite chambre a coacher aver canape, secretaire et
armoire, et puffs une alcove pour se toiletter, pour deposer
des effets etc., le prix a 3 francs par jour. Je n'y retrouvois
pas la propriete Hollandoise ; de verf is zoo goed niet onderhouden, de venstergordijnen zoo helder niet, etc., mais comme
je suppose que ce sera le cas dans tons les hotels, puisque
c'est un defaut general, comme d'ailleurs on est ici an centre
de l a ville et que plusieurs de mes connoissances out ete fort
bien ici, je l'ai loue, y ai parfaitement bien dormis cette
unit, et me voici done etabli. J'ai rendu bien promptement visite au Palais Royal, j'ai dine chez les 3 Freres
Provinceaux a la carte; en dat ging waarlijk heel goed;
le vol au vent a la financiere etoit delicieux; j'ai pris ma
dead tasse a la rotonde et puis un cabriolet pour me
conduire au champ de Mars, ou se donnoit la petite guerre
en commemoration de la prise du Trocadero par le due

1) Marie Aart Frederik Hendrik Hoffman (19 April 1795-3 Februari
1874) een kleinzoon van Johan Frederik Hoffman en Sophia Caan, gehuwd
met Groen ' s oudste zuster Cornelia Adriana (Cornelie) (18 Sept. 1799--14
Nov. 1858).
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d'Angouleme le 31 Aout. On avoit bati une espece de
fort ou de caserne sur les hauteurs de Meudon, defendu
par quelques milliers de soldats et que quelques milliers de
soldats attaquaient. vu 1'obscurite on ne pouvoit beaucoup distinguer des militaires ; mais comme les fusils et
les cannons etoient charges a feu d'artifice et que la caserne
du Trocadero presentoit une demi-cercle magnifiquement
solaire le long des collines, ces milliers de fusees eclairant
de temps en temps la scenee formoient un coup d'oeil
vraiment superbe. D'ailleurs tout Paris s'y etoit poste;
it y avoit tine foule incroyable d'equipages, de fiacres et
de pietons. Adieux mes chers Parens ! it n'est dej a plus
de fort bonne heure et les momens sont precieux. Ecrivez
moi vite, et bien souvent : peutetre que comme voisins
vous pourrez me faire savoir si Mr. Dominicus 1) est deja
de retour, ou bien s'il vient a Paris; je ne l'ai pas trouve
dans mon hotel. Dites mules choses de ma part a Mimi, $)
Cornelie, Marie, ainsi qu' a vos deux logees et croyez moi
Bien sincerement et dans tine grande hate de curiosite.
Votre devoue fils
Guillaume.

Paris 2 Sept. 18.26.
Mes chers Parens ! Je suis alle prendre hier mon
dej euner a la Rotonde, j'ai fait le tour du Palais-Royal
one Buis muni d ' un Manuel du voyageur a Paris, et puffs
a ooze heures, accompagne de mon domestique de place,
j'ai commence mes courses, dans un cabriolet. D'abord je
suis alle trouver l'homme indispensable au voyageur le
banquier et j'ai cause quelques instans avec Messieurs Audinet
Pere et Fils qui m'ont recu poliment, mail sans beau.coup
d'empressement ni d'invitation aucune. De la j'ai rendu
1)

Een vriend uit Groen's schooltijd; de naam komt in sommige

brieven uit die dagen op het Rijksarchief voor.
2)

Maria Clasina, Groen's jongste zuster (13 July 1806--8 Juny 1868)

later gehuwd met Mr. J. A. Phillipse (19 Maart 1800--10 Mei 1884.)
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visite a Mr. Marron; 1) aussitot que je me suis nomme,
it a demande des nouvelles du Papa de la Maman etc.
etc. Il etoit tres amical et m'a d'abord invite a diner pour
Mercredi prochain ; invitation, dont je me Buis cependant
debarrasse par quelque pretexte specieux. Apres s'etre
entretenu quelque temps avec moi, it m'a conduit, lorsque
je voulois partir, a la chambre de Mdm • Marron; et lui a
crie a la porte : Te rappelles to un de ces Groen qui .ont
ete autrefois ici ! Malheureusement Madame qui ne savoit
apparemment pas, que je suivois immediatement son marl,
ne jugea pas a propos de dissimuler son defaut de memoire ;
et meme lorsque Mr. Marron dit en me presentant : „en
voici un" it n'y eut, a mon grand etonnement, pas encore
de reminiscence. Je me hatois alors de titer Cornelie et
Marie, supposant qu'au moires un souvenir de trois annees
ne seroit pas encore entierement efface; et en eet ce fut
l'ancre de mon salut. „A. la bonne heure" dit elle, je me
les remets et peu a peu elle se souvint de toute la famille
et me recut, comme son marl, tres amicalement. Ensuite
je me fis conduire, chez Mr, le Chevalier de Fabricius Z),
que je trouvais travaillant avec le jeune Boreel ; du moires
celui ci etoit assi pres de lui ; Boreel me reconnut d'abord
et etoit, je dois l'avouer, extremement poll; Mr. Fabricius
me parla aussi d'abord tres obligeament, et lorsque je lui
rem.is les lettres du cousin Verstolk s) et de son bon ami
Canneman 4), it me promit de tout faire cequ'il pourrait
afire de me rendre le sej our de Paris agreable en me procurrant des entrees etc. etc. Comme tout voyageur dolt rendre
une de ses premieres visites au Musee, c'est en le parcourant
que je continuois la journée: je me propose y revenir encore
plusieurs fois ; 't was nu maar om er een algemeen denkbeeld van to krij gen ; it faut le voir par divisions; sans
1)

Waarschijnlijk hadden de Groen's daar gewoond toen zij in 1810

Parija bezochten. Van deze rein, die van 10 Mei tot 1 Aug. duurde is,
het Journaal, door Groen gehouden, nog aanwezig.
2)

C. F. H. van Fabricius Raad van Legatie.

3)

Jan Gijsbert Verstolk van Soelen 21 Maart 1776---3 Nov. 1845.

Minister van Buitenl. Zaken.
4)

Elias Canneman (25 Jan. 1777--6 Oct. 1861) de bekende financier.
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cela on risque une indigestion de statues et de tableaux.
Cependant la collection de statues, ou l'on manque les plus
celebres, l'Apollon, le Laocoon et la Venus de Medicis, est
bien dechue de sa splendeur primitive: mais quand a la
galerie de tableaux elle est pent-etre tout aussi riche qu'
autre fois, puffs qu'on a repare ses partes aux depens d'autres
collections superbes, par exemple celles de Luxembourg.
Je dinais a l'hotel a table d'hote ; on noes y servit tres
bien ; c'est un avantage, lorsqu'on est seul, de n'etre pas
oblige de diner, journeflement chez un restaurateur. Le
soir je fus au Grand opera, ou l'on donnait la Vestale et
les Filets de Vulcain. J'ai ete vraiment emerveille. Quelle
richesse ; quelle variete, quelle elegance dans les costumes,
dans les decorations, quelle pompe et quelle magnificence
incroyable daps les marches, les triomphes, etc! Et puis ce
ballet; oil toes les beaux arts se reunissent, oil le chant,
la danse et la musique au plus haut degre de perfection
vows enlevent de la Terre et vous transportent au beau
millieu de l'Olympe. Les Dieux volent a travers la scene
comme si de rien n'etoit, je m'etois pas douter que fart put
porter l'illusion aussi loin dans des choses aussi inimmitables. La salle m'a paru superbe ; et j'ai aussi beaucoup
admire ce superbe foyer dont Cornelie m'avait deja taut
raconte avec ses iustres, ses iniroirs et le beau monde de
Paris qui embellissoit encore toes ces beaux ornemens.
3 Sept.
Hier matin j'ai continue mes visites, mail j'ai ete
moires heureux : Mr. Ch. Cocquerel 1) et Mr. Cousin 2)
n'etaient pas chez eux. Mr. le Prof. Blondeau 3), auquel
van Hall m'a donne une lettre de recommendation est hors
de yule et reste a la campagne jusqu' a la Toussaint. Heu1)

Athanase Laurent Charles Cocquerel, (27 Aug. 1795--10 Jan. 1868,)

beroemd kanselredenaar en godgeleerde.
2)

Victor Cousin, (28 Nov. 1792--13 Jan. 1867,) groot bewonderaar

van Plato, wiens geschriften hij vertaald heeft.
3)

Jean Baptiste Antoine Hyacinthe Blondeau geb. 20 Aug. 1784

de bekende rechtsgeleerde.
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reusement je trouvais a la maison Mr. Julien 1), redacteur
de la Revue Encycopledique auquel Mr. Fabricius m'a
recommande et qui m'a donne des billets entre autre pour
voir les collections du muse de'Hist. Nat. a des heures
particulierement reserves a 1'etude. Je passai cequi me
resta de la matinee a faire un tour au Jardin des Plantes,
dont j'etois tout pres. J'admirai, en passant, la Halle aux
Vins, le superbe Pont du Jardin du Roi, autre fois d'Austerlitz, 1'Eglise de St. Etienne du Mont, l'Ecole de Droit,
etc, et me fis conduire au Jardin des Tuileries, ou je me
promenais jusqu'au diner. Apres m'etre regale chez les
Freres Provinceaux j'allais m'asseoir chez Tortoni, ou tout
en prenant une glace je ne pus me lasser de voir la foule
de voitures et de pietons qui couvroit le Boulevard des
Italiens. A sept heures je m'arrachoi de la pour alter aux
Italiens, ou j'ai entendu M me Pasta Bans l'opera tout
nouveau de Zelmire par Rossini. Je suis bien persuade,
dat het eigenlij k niet aan mij besteed is, mais cependant
je n'ai pas ete tout a fait insensisible a ce chant et a cette
musique et je puffs tres bien comprendre qu'un veritable
amateur comme Marie pourroit aller de Rotterdam en deligence a Paris et se trouveroit amplement dedommage s'il
falloit revenir immediatement apres avoir entendu chanter
aux Italiens Mme Pasta. M m e Schutz chantoit aussi p ier an
soir mais elle paroit ici sous un aspect bien secondaire.
Je fais partir ma lettre auj ourdhui, parceque vous m ' avez taut
recommande de vows ecrire souvent : dans trois ou quatre
jours je vows ecrirai de nouveau, cependant je ne reponds
pas qu e mes lettres seron t touj ours longues. Le matin
aussitot qui je puis, je me mets en marche ; et comme je
je ne reste ici que peu de temps, it faut en profiter : je
me sui leve a six heures pour vous ecrire celle-ci et
vraiment c ' est etre trop matineux pour Paris. Je languis
extremement de rece voir de vos nouvelles ; ecrivez moi bien
souvent : Bites mule choses de ma part a Mimi, Cornelie et
1) Auguste Jullien (Groen spelt pier den naam verkeerd) oven, in
1854, vas achtereenvolgens redacteur van de Revue Encyclopedique, La
Semaine en La Siecle.
o. E. x111 7

7
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Marie, recommandez moi a leer plume, faiths bien mes
compliments a la Tante 1) et a Cornelie Bodel et croyez moi
votre devoue fils
Guillaume.
P.S. Mimi m'a parle d'un collier, queue vouloit que
je lui apportais de Paris: it faudra qu'elle m'en donne
une discription Bien Claire et distincte ; car sans cela de
pareilles commissions sont si embarassantes pour des
Messieurs. Si Mr. de M. 2) n'a pas demande a voir les
papiers que j'ai donne a Papa, je voudrais bien que Mr.
Coppello 3) les recut avec mon billet, surtout parceque ses
vacances sont bientSt finies et qu'alors it aura moms du
temps pour en prendre lecture. Il les rendra touj ours au
besoin. Je vous les recommande, parce qu'ils m'ont coute
beaucoup d'ouvrag e et que je n'en ai pas de copie 4).
Paris le 6 Sept. 1826.
Je reprends la plume mes chers Parens ! mais voici
la quatrieme lettre que je vows ecris sans avoir recu encore
un seul mot de vos nouvelles. Si vous saviez combien une
lettre me fait de plaisir vows n e me feriez sans doute pas
languir aussi longtemps. Vous etes a trois pour la correspon1)

Dr. Groen's oudete zuster Jacoba Volckera geb. to Heeze in de

Meyery 17 July 1767, gehuwd met Joachim Bodel, een zeer bekend geneesheer to Dordrecht, of. v, d. Aa in voce.
2)

Mr. Jan Gij eberti de Mey van Streef kerk, directeur van het kabinet

des Konings. (6 April 1782-5 Jan. 1841.)
3)

Johannes Kappeyne van de Coppello, de vermaarde rector der

Haagsche Latijnsche School, geb. to Middelburg 7 Maart 1790, overt. to
's Hage 27 April 1833. Groen, levenslang „door onderricht en welwillend„heid bovenal onvergetelijk". Ned. Ged. 1873 pag. 2449.
4)

Bedoeld zijn bier de twee, door Groen, in dat jaar, geschreven

verhandelingen : „Over de oproeping tot ondersteuning der Grieken" en
„Hiatorische proeven over de Toenadering der Volken of wel over de Ge„schiedenis en de gevolgen der steeds nauwer geworden vereeniging van de
„beachaafde volken", beide op het Rijkaarchief aanwezig.
Men zie voorts Groen's brief aan zijnen wader dat. 1826, merle op het
Rijksarchief ).
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dente sans compter Cornelie et Marie qui m'ont aussi
promis de m'ecrire et moi je suis tout seal; et d'ailleurs
vous ne croiriez pas comme j'ai pen de temps; car natu-.
rellement je suis presque toujours en course et je rentre
le soir fatigue. Dimanche après avoir visite Notre Dame et
St. IRoch, je me suis fait conduiser an Champ de Mars on
it y avait course de chevaux pour les Prix Royaux de 5000
a 6000 francs. Vous qui avez vu des fetes brillantes an
Champ de Mars pourrez par votre propre experience vous
faire une idée de l'empression qu a du produire sur moi
le coup d'oeil de cette immense plaine couverte de chevaux
et bordée de spectateurs. Et puis lorsque la course fut finie,
it auroit fallu voir cette foule qui s'agitoit et se confondoit
de toutes partes, ces flacres, ces cabriolets, ces magnifiques
equipages, ses superbes coursiers, se passant, se croisant
le long des quais, dans les Champs Elysées etc. La soir
j'allois an Gymnase on Theatre de Madame. Je vis j osier
avec beaucoup de plaisir la charmante Léontine Fay. Lundi
je suis allè a Montmorency: j'ai fait un pelerinage a l'hermitage de J. J. Rousseau, qui fut ensuite le j ardin de
Gretry; ce n'est pas sans quelque emotion qu'on se voit
entouré de Cant de souvenirs de ces deux grands hommes; 1)
it paroit qu'on a conserve très religieusement tout ce qui
servit jadis a leur usage. Je fis un tour a cheval dans la
forêt. Que cette va11te de Montmorency est belle! Quelles
vues charmantes; et comme tous ces villages, ces maisons
cIa campagne, ces chateaux, cet immense Paris dans la lointain presentent un coup-d'oeil pittoresque et animé! J'ai
été également enchanté de ma visite aux eaux d'Enghien,
qui sont a une demie lieue de Montmorency, et ont depuis
quelques années une grande vogue; les établissemens y
soot en très bon ordre, et la nature admirable! En retournant a Paris, je me rendi a l'abbaye de St. Denis, qui est
1) Groen was aan de Acadernie en, wellicht ook nog then hij dezen
brief sohreef, een vurig bewonderaar van Rousseau: Zie zijne Autobiografie
op het Rijksarchief.
Gretry (Andre Ernest Modeste, 8 Febr. 1741-24 Sept. 1813,) was een
in zijne dagen, zeer beroemd coniponist van kleine opera's.
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en grande parti restauree : je vis les tombes de Louis XII,
de Francois I etc, et puis les caveaux et les statues des
rois de France, la chapelle expiatoire et le tombeau du
Prince de Conde. Le soir je fu.s aux Varietes, ou it y eut
de quoi rire : Potier surtout m'a beaucoup amuse. Hier j'ai
vu le Georama, j'ai monte la Colonne de la Place Vendome;
j'ai ete au Musee Encyclopedique de Mr. Bossange et j'ai
fait visite a Mr. Thuret ou du moms Cache de la faire, car
malheureusement it est avec Madame a Boulogne oil it
restera encore quinze jours pour prendre les bains de mer.
Ensuite je me promen ais aux Tuileries, et vers les cinq heures
je me fis conduire chez Mr. Julien, redacteur de la Revue
Encyclopedique qui m'avait engage de prendre part a un
diner piquenique, qui se donne tons les moil, et ou se
reunissent beaucoup de savans etrangers. Nous dinames a
la grande Chaumiere au Boulevard Parnasse ; it y av oit une
soixantaine de convies. J'y vis entre autres Mr. Sismondi
auteur de l'Histoire des Republiques Italiennes 1), Mr. Say z)
celebre economiste ; le Professeur Cousin, deux envoyes
de Haiti, Mr. Bignon 3), Mr. Garat chanteur ren omme qui
noes regala au dessert de plusieurs airs fort jolis et beaucoup d'autres personnages interessan s. J'etois place entre le
ci-devant Comte de Palamos, qui a reconduit le Roi Ferdinand
en Espagne et a subi ensuite sa disgrace avec tout ce qu'ilya
en Espagne de distingue, homme tres aimable, instruit et
interessant par ses conoissances variees, ses voyages lointains
et ses avantures remarquables ; et mon autre voisin etoit
un Polonnais tres poli et d'une conversation fort agreable ;
it me raconta que le jeune Lubowinski a ete tue en duel
Je suis mieux loge ici qu'au commencement; on m'avait
donne une petite chambre bien mal meublee et tres malpropre ; maintenant j 'ai deux petites pieces attenantes tres
jolies: j'ai renvoye mon domestique de place, quoique ce
1)

Jean Charles Leonard Simonde des Simondi (9 Mei 1773-25 Juny)

1842.
2)

Jean Baptiste Say (5 Jan. 1767--15 Nov. 1832.)

3)

Louis Pierre Edouard Bignon, diplomaat, publicist en geechied-

^cbrijver, die veel van zich heeft laten epreken (3 Jan. 1771-5 Jan. 1841.)
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fut le même dont Mrs. Dominicus et Philipse se sont servis
l'an passé, mais je connois Paris deja asset pour me tirer
d'affaire sans avoir tonj ours un gaillard ennuyeux a mes
cotes. J'ai par contre lone le cabriolet de l'hotel; ce n'est
pas bon marché; mais quand on reste peu de temps et
qu'il fact faire beaucoup de courses c'est presque nécessaire.
Je voudrois biers savoir, combien it faut Bonner pour fooi
au cocker, quand on le garde un mois; ces pourboire
m'embarassent de temps en ternps beaucoup: en donne l'on
quand on dine en yule P J'espère que sur toutes les demandes
de ce genre que je vous ai deja faites, vous nee ferez bientot parvenir la reponse; car sans cela zou het mostert na
de maaltijd zijn. Adieu mes chèrs Parens! mule choses a
Mimi, Cornelie, Marie et vos logCes, et croyez moi.
'STotre devouC fits
Guillaume.
P.S. Donne-'t-on en partant, des pourboires aux domestiques de l'hotel.
Paris le 8 Sept. 1826.
Mes chers Parens! J'ai reçu her votre lettre, qui
m'a fait un bien grand plaisir, et d'autant plus, que j e
commençois tout de bon a craindre qu'il ne s'en flit Cgaré.
Je me recommande de nouveau a la plume de tons ceux
qui ont promis de m'ecrire; les nouvelles que vous me
donnez m'intéressent toujours taut, et je vous ecris si
souvenb que je m'attends a un pen de reciprocité. Comme
le temps m'est devenu trés peu favorable, car nous avons
eu ici des pluies a verse et beaucoup de vent je n'ai pas
fait depuis ma derniere lettre de tours dans les environs.
Avant pier j'ai vu la Halle an blé, batiment très vaste
et très beau; le Temple, on it n'est cependant pas permis
d'entrer; c'est maintenant un convent: mais it falloit néamoins lui rendre visite a cause de ses souvenirs. Le
marché du Temple est aussi tres interessant, it y avoit la
une foule de monde, une quantité de merchandises surtout
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etonnante : tout est a Paris si excessivement grand en de
keus is overal zoo ruim ; it n'y a que 1'embarras du choix,
qui en est 1'inevitab1e inconvenient. Je me rendi aussi
la meme matinee au Conservatoire des Arts et Metiers;
•c'est une belle institution; on y reunit les modeles de
toutes les nouvelles inventions, qui se font non seulement
en France mais aussi daps 1'Etranger. Tin etablissement
pareil doit etre d'une bien grande utilite. Mr. et Mme
Boddaert aver leur soeur et Mr. de Geer s'y trouvaient en
meme temps que moi. Hier j'ai dine fort agreablement avec
Mr. de Geer a Very. Du reste je n'ai pas encore rencontre
de Hollandois excepte deux dames Schneither, mere et file,
qui logent ici a 1'hotel et se disent de la Haye; je ne
puis absolument pas me les remettre. Mercredi j'ai aussi
ete au Diorama, ou j'ai entre autres admire la belle vue
du village d'Unterseen ; on se croit vraiment transports en
Suisse: 1'illusion est complete ; it faut que ce soit admirabliment peint. Le soir j'ai ete a 1'Opera ou 1' on donnoit
Armid e. Les decorations m'ont beauco up mieux pin que la
musique, qui etoit, ce me semble, passablement langoureuse
et monotone; mais la grande place a Damas, les divertissements royaux, 1'Ile des Plaisirs, le Palais enchants d'Armide tout cela etoit superbe en verite ; mais ce qui m'etonna
le plus, ce fut 1'embrasement complet de ce superbe palais,
lorsque .Amide abandonnee de Renaud ordonne dans son
desespoir aux demons ses satellites d'y mettre le feu: le
batiment entier tombe aver fracas, Armide s'enrole sur un
char traine par des dragons et le tout se termine par une
pluie ou plutot par une cascade de feu, qui couvre toute
la largeur du theatre. Ma journee d'bier a aussi ete
assez bien employee. Je suis alle au Palais de Justice;
c'est Presque une petite yule a part: une si grande etendue,
Cant de salles, Cant de galleries, de marchands, etc. On
me montra la Conciergerie, et la le cachot on Marie
Antoinette et Madame Elisabeth out subi une longue et
douloureuse captivite et qui maintenant est change en
chapelle expiatoire.
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9 Sept.

J'ai vu jouer avant her, Mlle Mars dans deux pieces,
la Fille d'Honneur qu.e Cornelie m'avoit bien recommande
de ne pas manquer, et le Manteau ou le reve du man.
Ces deux pieces etoient bien propres a lui faire deployer
tout son inimitable talent. Jo ferois presque pour elle
ceque Marie vouloit faire pour M m e Pasta. -- Hier j'ai ete
aux Invalides, j'ai vu le dome; c'est bien 1'edifice qui m'a
le plus frappe depuis que je suis ici. Que de grandeur et
quo de simplicite. Je fus aussi her a la Salle de 1'Institut,
a la Chambre des Deputes et j'allois voir les statues cobssales, qui devront orner sous pen le pont de la Concorde,
et qui sont superbes ; c'est une belle idee d'y placer les
hommes qui ont le plus illustre la France, Bayard 1), Suger 2),
Colbert 3), Duguay-Trouin 4), Conde 5), Turenne s) etc. Le
soir je me fis conduire au theatre de la Porte St, Martin
ou 1'on donnoit la premiere representation du Chateau de
Woodstock et une pantomine appelee Saramonstre ou la
Statue du Commandeur; cette derniere etoit l'histoire de
Don Juan ou du Festin do Pierre. Il y avait u.ne affluence
considerable, tout etoit pleine comme un oeuf. La piece
fut tres bien acceuillie et l'auteur demande : c'etoit certain
Mr. Felix. Le temps m'a ete pier et avant pier tres defavorable ; autrement j'aurois fait un tour dans les environs.
Votre lettre m'a fait bien du plaisir mais cello de
Papa a vivement excite ma curiosite. Peut etre craignez
vows de tout confer au papier, mais sans cola je voudrois
bien savoir literalement ce qu'on a dit ; vous sentez combien
cola m'interesse. Du rest tenet moi s. v. p. Bien au courant et
1)

Pierre du Terrail Seigneur de Bayard (1476---1524).

2)

Suger abt van St. Denis (1081-1151).

3)

Jean Baptiste Colbert (29 Aug. 1619--3 Sept. 1653).

4)

Pierre Duguay—Trouin (1673-1736).

5)

Lodewijk II van Bourbon, pries van Conde (8 Sept. 1621-11

Dec. 1688).
6)

Henri de La Tour d'Auvergne Vicomte de Turenne, (11 Sept. 1611--

27 July 1675).
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surtout ayez la bonte de m'avertir bien a temps de l'audience 1). Sans doute j'aimerais biers a rester ce mois entier
ici; cependant encore huit on dix jours et j'aurai assez
vu om des noods met fatsoen de terugreis to kunnen
aannemen.
J'anticipe d'une journée, car je pense que celle ci
vows parviendra le 12 pour vows feliciter a l'occasion de
l'anniversaire de Cornelie. Je me propose de lui ecrire
demain et de lui temoigner combien je m'interesse sincerement et vivement a son bonheur.
Adieu mes chers Parens ! Mille choses a Mimi et a vos
Jogees et croyez moi
Votre devoue file
Guillaume.
P.S. Faut-il demander a Mr. Audinet a combien montre
le port qu'il page pour mes lettres ?
Mimi n'a-t elle pas quelques momens a me donner !
J'ai pense qu'il valoit mieux ecrire aujourdhui a Corn:
enfin de ne pas faire payer inutileinent double port. Ayez
la bont de lui donner ma lettre a son anniversaire.

Je tacherai de mettre a profit Particle par rapport a
Mr. F. En verite un etranger, qui vent tout voir, depense
biers assez, sans qu'il risque de perdre encore par dessus
le marcher.
Paris le 11 Septembre 1826.
Je vien s de recevoir mes chers Parens ! votre lettre du
6 courant; it me paroit qu'elle a ete extraordinairement
1) Hiervan spreekt Groen in den brief aan zijne schoonmoeder Mevr.
de Wed. van de Hoop, dat. 10 Oct. 1827.
De Heer van de Poll werd al p secretaris aan het cabinet ontslagen;
ik had geen lust voor de opengevallen plaats to solliciteeren, maar na eene
serieuse conversatie met Papa, die bemerkt had dat de practijk mij niet
bijzonder beviel besloten wij, dock eerst vier maanden later, om met den
Heer de Mey daarover to spreken. Deze verlangde juiet iemand tot hulp
to hebben, droeg mij aan Z. M. voor dock ik was to Parijs, de koning had
vues op Neef Stratenus en deze werd, ofschoon natuurlijk eenigszins op
een andere wijze, aan den Heer de Mey geadjungeerd,
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longtemps en voyage, pmsqu'elle a mis a faire le trajt le
double du temps que j ' y ai employe moi mème. Ayant reçu
des prijsjes sur neon exactitude a vous ecrire je venx continuer a les meriter et a vous doinier un recit succint de
mes avontures, dont j e vous reserve le detail pour mon
rétour. Samedi j'ai passé une grande partie de la matinee
an Jardin des Piantes, OU je me suis particulierement
occupé cc jour de la Galérie d'Histoire Naturelle. En suite je
me suis promenC daps Ic Jardin du Luxembourg qui m'a
beaucoup pin par ses grandes proportions et par les beaux
edifices entre autre la chambre des Pairs, le val de Grace
et l'Obsèrvatoire, qui l'avoisinent. Le soirj'ai etC an Theatre
Français, vu que Mdn. Mars jouait encore Tans denx
pieces le Glorieux et la Jeunesse de Henri V, die m'a
entièrement captive, vela va sans dire. Hier je me suis rendu
a Versailles ou je suis arrive vers les onze heures. Maiheureusement les eaux ne jouaient pas et ne joueront apparement pas cc mois ci. Du reste je n'epargné mes jambes.
Je visitais le pare, le grand Trianon, le Petit Trianon, aver
ses jardins charmans, le chateau de Versailles, sa galerie,
sa salle d'Opéra, etc. Comore surtout en voyage je ne suis
pas des plus lambins, j'avois terminC toutes ces promenades
a 3 heures et après avoir vite dine, je me fis conduire a
St. Cloud ou c'était la fête patronale du village. Les eanx
j ouoient ; j e vis de très prCs le duc de Bordeaux, qu'on
promenait pas a pas cans le pare. Ii y avoit une affluence
uncroyable de promeneurs une infinite de boutiques et le
soir les lumières qui eclairoient cette quantitC de monde
dans ces belles allées formoient in effet charmant. Ce matin
j'ai commence ma matinee en faisant visite a Mr. Cousin
et ensuite a Mr. Cocquerel; j'eus le plaisir de les trouver
tons deux a la maison et leur conversation Ctait fort interessante. Puis j'ai vu la Sorbonne, St. Sulpice, l'Eglise de
St. Germain des Pres. De la, après avoir pris du chocolat a
la crème chez Tortoni, j'ai etC au Montmartre; vous savez
que la vue y est superbe; c'est le Panorama de Paris.
Maintenant j e vais faire un peut de toilette, afin d'aller
tantôt a in piqueriique de Holiandois. C'est une idée de
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Mr. Boddaert ; nous dinerons chez un restaurateur a huit ;
lui, sa femme et sa soeur, Mr. et Mdm, de Vry, Mr, de Geer
et Mr. Ram. Je pense que ce sera fort agreable.
12 Sept.
Effectivement je me suis tres bien amuse a noire diner
Holiandois. C'etoit chez un restaurateur au coin de la
rue Castiglione et de la rue Rivoli, par consequent dans
un des quartiers les plus frequentes • de Paris; it y avait un
passage de voitures, qui ne finissait point. Nous avions
une chambre particuliere, le diner etoit excellent et les
convives fort animes. Apres le diner, j 'assistois a une
seance de la Societe de la morale Chretienne on Mr. Julien
et Mr. Coquerel m'avoient engage de venir. C'etait asset
interessant ; vows pourrez en lire bientot le narre dans la
Revue Protestante.
Je longuis beaucoup de recevoir la lettre, que Papa
m'a promis de m'ecrire Samedi. Si le Roi donne audience
le 20, it faudroit bientot me disposer pour le retour. Maar
in de gegeven omstandigheden zou ik toch zeer ongaarne

de audientie missen 1). Racontez s. v. p. a tout le monde,
que vows ne croyez pas que je resterai longtemps, qu'il
faut que je sois a la Haye quelques jours avant la fin des
1) Of deze wensch om de audientie niet to verzuimen voortsproot
nit het verlangen om bij het kabinet to worden geplaatst mag echter
worden betwijfeld. Een jaar later althaus was hij op audientie bij Z. M. en
hij schreef daarover 10 Oct. 1827 aan zijne aanstaande schoonmoeder : Ik
eprak bij die gelegenheid Neef Stratenus. Deze vroeg mij confidentieel of
het mij aangenaam zou zijn geplaatst to worden. Ik antwoordde dat ik
liefat in de gelegenheid zou wezen om mij geheel aan de studie daar ik
liefhebberij in had toe to wijden.
Eindelijk sprak ik op de audientie met Z. M. zelf en zeide hem toen
bedaard duidelijk en atellig dat ik door zijn Besluit opgewekt was geworden
om mijne krachten aan een zoo belangrljke zaak to beproeven; maar dat ik
zei anders in den Haag wel genoeg had om volstrekt niet naar eene verandering van carriere to wenschen. (Rijksarchief ).
Het Beeluit waarvan Kier boven aprake is was het bekende K. B.
van 23 Dec. 182 No. 186 waarbij belanghebbenden opgeroepen werden om
hunne krachten to beproeven aan eene ontwerp voor eene Algemeene Geschiedenis des Vaderlands.
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vacances 1), etc. Adieu mes chers Parens ! Cette lettre n'est
pas tres longue, mais je crois qu'il vaut mieux vous I'envoyer
comme elle est, que de vows faire attendre un jour de plus.
Bites mule choses de ma part a tons les habitans de Vreugd
en Rust z) et croyez moi as jamais.
Votre devout fils
Guilliaume.
Paris de 14 Sept. 1826.
Ik haast mij lieve Papa! om U met omgaande post
op het artikel van N. S. 3) to antwoorden. Ik heb hem
altij d beschouwd als iemand, die mij inderdaad zeer genegen
is, ik geloof, dat hij veel invloed heeft en zou dus zeer
gaarne zien, dat mijn verlangen aan hem werd medegedeeld,
omdat ik vertrouw, dat hij nlij gaarne in die zaak behulpzaam wezen zou, namelij k indien hij niet bang is om zij n
credit to gebruiken, en indien er geen ander is, aan Wien
hij de bewuste plaats liever toegewezen zag. In het eerste
geval zou hij, dunkt mij, niets voor mij, dock, in het
tweede geval zou ik zelfs met al mijne overtuiging aangaande zijne toegenegenheid er geen staat op maken, dat
hij mij niet tegenwerken zou, en zijne tegenwerking doet,
geloof ik, even als zijne voorspraak, zeer veel af. A.ls dan
ware het zeker verkieslij ker hem buiten het geheim to
houden. Vooral daar wij door de bekende discretie van
de H. d. M. en M. vertrouwen kunnen dat de zaak inderdaad geheim gebleven is. Daarentegen weten wij bij ondervinding dat de K. gewoon is bij verschillende menschen
informatie to nemen 4) en daaronder kon in ons geval
1)

Van de rechterlijke macht. Groen was Coen nog advocaat bij het

bog Nationaal Gerechtshof voor het welk hij 22 Dec. 1823 was beeedigd.
2)

Het zomerverblijf der Groen's onder Voorburg waarover uitvoerig

A. W. de Vink in „Die Flaghe" 1903 pag. 419.
3)

N. S. = Neef Stratenus. Mr. Adam Anthony Stratenus geb, to

Dordrecht 14 Jan. 1779 oven. to 's Hage 12 December 1836.
4)

Dit slaat op hetgeen in het vorige jaar had plants gevonden;

then curatoren Groen hadden voorgedragen ale Kemper's opvolger voor
het onderwijs in het straf en natuurrecht, maar Z. M. die voordracht, waar-
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N. S. wel behooren. Dan ware het zeker wederom veel
beter hem gepraevenieerd to hebben. Ziedaar, lieve Papa!
eenige redenen voor en tegen, welke ik denk dat U hebben
doen aarzelen en die ook mij aarzelen doers; weshalve ik
geloof U niets voor xnijne belangen veiliger to kunuen
schrij ven, dan dat ik alles ook ten dien opzigte aan U
overlaat, die op de plaats zelve zijt, die de betrekkingen
en karakters der gemelde heeren veel beter kent dan ik en aan
wien ik geheel en al het op touw zetten van deze zaak
verschuldigd ben. Ik zal er alles naar inrigten om voor
n, en schrij f U nad er den dag mij ner
den 27 to huis to zijn,
afreize, zoodra dezelve bepaald zal zijn.
Cette Iettre suivant de Si pres la derniere j'ai moires
de matiere de la correspondence pour Celle ci que pour
les autres. Mardi j'ai ete avec Mr. Marron voir les collections de tableaux d'antiquites, etc. apparten ant a Mr.
Pancoucke; elles sont extremement interessantes : it ya une
salle Egyptienne, une Salle d'Herculanum, une du 15e
siecle, une des sauvages, et dans ses differentes chambres on
trouve reunie une infinite de choses precieuses et curieuses
qui se rapportent a ces temps ou a ces endroits. En outre
it y avoit plusieurs jolis tableaux entre autres de charmans
portraits d ' Isabey. Ensuite noes visitames le magnifique
etablissement de Mrs. Firmin Didot d ont les presses ont
fourni Cant d'editions superbes. Quand on nous eut montre
tout ce qui avoit rapport a l'imprimerie et a la fonderie,
nous passames da p s le salon d'un de ces messieurs et la
nous admirames aussi une charmante collection de tableaux,
entre autres de David et surtout de Girodet. Nous terminames nos courses en visitant la Galerie d'A.ngouleme au
mede de Minister van Binnenlandsch a Zaken zich vereenigd had, aan eon
anderen Minister voor verdere consideration had verzonden.
Eindelijk heb ik bespeurd (dat dit blijve onder ons) dat Z. M. de voordracht van curatoren in advies heeft gegeven aan iemand die Z. M. onpartijdig oordeelde. Ik vermoed dat doze om to toonen dat hij de zaak verstond, bedenkingen heeft gemaakt waarop de curatoren hebben geantwoord.
Zulke pro en contra ' s zijn Z. M. bijzonder aangenaarn. (v. Assen aan Groen
21 Juny 1825 Rijksarchief,)
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Louvre, ou l'on retrouve une grande partie des monumens
autrefois exposees au Musee des Petits-Augustins. Le soir
je n'ai pas ete au spectacle, quoique je n'ai dine ni en
yule, ni a la campagne; et cependant on jouoit de. tres
jolies pieces entre autre au Theatre Francais. Je vous
reserve le mot de cette enigme a neon retour. Hier j'ai
premierement passe une couple d'heures au Musee ; ensuite
j'ai ete voir la manufacture de porcelaine a Sevres; j'ai
monte a Montretout, et je suis revenu a Paris par St. Cloud
et Neuilly. Le soir j'ai de nouveau admire M dl Mars dans le
Tartufffe et surtout dans Valerie. Adieu ales chers Parens.
Mille choses a tout le monde a Vreugd en Rust croyez moi
Votre devoue fils
Guillame.
P.S. J'oubliois presque ma chere Maman ! de vows
dire, que vows n'auriez pas du vows inquieter au suj et de
mon tour dans la fort en doutant de ma prudence
accoutumee. C'etait une tourn6e le bug de la lisiere du
bois dans un pays parseme de chaumieres et de chateaux,
enfin je n 'etois pas seal, mais accompagne d 'un guide, qui
trottoit a pied a cote de moi.
La course aver Mr. Marron m'a procure la connaissance
de Mr. van Marlen de Bruxelles et puis du cousin et de
la cousine Hoevenaar 1). Le cousin s'est beaucoup informe
de toute la famille.
Paris le 17 Septembre 1826.
Votre quatrieme lettre, mes chers Parens ! m'a fait
ainse que celle de Mimi bien grand plaisir; sans doute je
vous remercie beaucoup de votre assiduite a la correspondance ; vous ne croiriez pas comme c'est agreable de recevoir
des lettres quand on est seul a gnelque distance de sa famille
1) Groen'e grootvader Cornelis Groen van Prinsterer (21 Nov. 1733--13 Juny 1794) was gehuwd met Johanna Claeina Hoevenaar.
Hij was eerst predikant to Heeze bij Leende in de Meyery; later to
Uitwijk.
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et de son pays. Jeudi matin apres avoir moi meme porte
ma lettre a la poste precaution, que je n'ai pas encore
negligee, je me rendis chez Mr. Fabricius qui me donna
une lettre pour le Chevallier de Praet 1), Conservateur de
la Bibliotheque du Roi. Grace a ce talisman j'eus la satisfaction de voir malgre les vacances, la bibliotheque la plus
considerable de Paris et tine des plus celebres de l'Europe
et de faire en meme temps la connoissance d'un savant
extremement distingue. Je fis ensuite des visites chex Mr.
de Vry, Mr. Ram et chez tin jeune Polonais, dont j'ai fait
connaissance chez Mr. Jullien et qui m'avoit rendu visite
it y a quelque temps. Personne n'etoit a l'hotel. Je me
consolais de ce mecompte en me faisant conduire au Bois
de Boulogne, auquel vraiment chex noes on n'oseroit donner
tin titre aussi pompeux : a peine s'il y a de 1'ombre. Je vis
les restes de 1'abbaye des Longchamps et me promeuai
jusqu'au lac de Suresnes ou l'on a tine vue charmant sur le
Mont Valerien. Apres avoir fait encore un tour de promenade dans les Tuileries et avoir dine chez Very j'allai voir
la Dame Blanche qu'on jouait au Feydean pour la 116
fois. On commenca par une petite piece le Mulitier. Le
spectacle m'amusa beaucoup et etoit fort gai; it me semble
que ce doit etre un des theatres les plus agreables. Vendredi
j'ai commence la journée en examinant le modele a platre
de l'Elephant Fontaine, qu'on va elever sur la Place de la
Bastille; c'est un plan projete depuis fort longtem.ps, mais
dont l'execution avance tres lentement. De la je me rendis
au cemetiere du Pere la Chaise; voila cequi r'a paru
extremement interessant; c 'est une promenade charmante,
la vue sur Paris est magnifique, les souvenirs historiques
sont tres curieux, it y a beaucoup de monumens superbes,
beaucoup de tombes, qui contiennent les restes des personnes
celebres sous differens rapports, mais en general cependant
je trouve qu'il y a beaucoup trop de luxe, de magnificence
d'appareil pour qu'on y eprouve ces emotions agreablement
melancholiques, qu'on es t accoutume a trouver da ps les
1) Joseph Basile Bernard van Praet, zooals zijn eigenlijke naam.
luidt. (27 July 1754-5 Maart 1837.)
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lieux pareils. Apres m'y etre promene assez longtemps,
j'allois a Vincennes ou je me fis montrer la Chapelle avec
le monument eleve a la memoire du due d'Enghien, l'endroit
oil it a ete fusille, la chambre ou on 1'a jug et les cachots de la
fatale tour, ou l'on enfermoit autre fois les prisoniers d'etat.
De Vincennes a St. Maus en traversant le bois de Vincennes it y a encore une lieue : je vis a St. Maus le canal
sousterrain, qui a ete ouvert en 1820 a la navigation, et
qui sert pour eviter un grand detour que fait la Marne; je
ne me repentis pas de cette course; car c'est un ouvrage
fort extraordinair. Je n'ai jamais rien vu en ce genre la;
un canal de 24 pieds de large et qui a plus du 1800
pieds de long: les voitures qui vows passent, sur la tete font
un effet eff'royant, comme si l'on entendoit gronder le
tonnerre. Le soir je fus a l'Odeon, ou l'on donnait la 1e
representation d'Ivanhoe; it y avoit une affluence considerable; on applaudit beaucoup : j'espère que ce fut principalement pour la musique, qui etoit de Rossini et, comme
de raison etait fort belle: car du reste la piece ne significoi.t pas grand chose et n'etait pas supportable pour ceux
qui ont lu le chef d'oeuvre de Walter Scott. Hier j'ai
passe ma matinee a faire des visites : premierement chez
Mr. Cousin je causais longtemps avec lui, et je compterai les
entretiens que j'ai eu avec lui parmi les momens les plus
agreables de mon sejour a Paris; ensuite chez Mr. Jullien ;
daar waren mi j n fondsen zeer gerezen : it paroit qu'on
lui en avoit fait un compte avantageux de mes dissertations; au moms it va en donner une notice dans la Revue
Encyclopedique et meme it m'a prie de devenir Correspondant de ce Journal. 1) Il vient sous pen en Hollande, et
j'espère que nous pourons lui faire alors quelque politesse.
C'est un homme d'age ; qui a beaucoup de connoissances,
1) Groen's werkzaamheid als zoodanig heeft niet lang geduurd.
Voor zooverre ik heb kunnen nagaan komen van zijne hand boekbeoordeelingen voor in Tome XXIX pag. 778, XXXIII pag. 759 en XXXV
pag. 659. Den 14den Mei 1827 Rijksarchief zond Jullien hem een briefje
„pour me rappeller votre bienveillant souvenir, pour voue inviter l noun
„continuer vos communications".
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et paroit etre fort aimable en conversation. Je ne trouvais
pas Mr. Coquerel a la maison, mais bien Mr. Viguieir
collaborateur de la Revue Enc., auquel Mr. Julien m'avoit
recommande et qui a voyage trois ans en Allemagne et
en Italie; je passais tres agreablement quelques instans
avec lui. J'ai dine her a la campagne de Mr. Audinet a
Pierre Fittre encore plus loin que St. Penis; c 'est a plus
de 3 lieues de Paris. Ii n'y avoit que la famille et Mr.
van Teuil d'Utrecht, avec qui noes avons dine chez Mr.
Canneman. Je m'amusais passablement et suis bien content de n'avoir pas eu beaucoup d'invitations a diner;
c'est toujours bien dommage pour le spectacle. Je pars
probablement jeudi le 21; je ne suis pas encore decide si
ce sera par Lille ou par Cambrai et si je resterai un jour
a Bruxelles; je ne pense pas etre a Vreugd en Rust avant
Lundi ou Mardi: mais apparemment je vous ecrirai encore
une fois avant mon depart. Croyez moi a jamais.
Votre devoue fils
Guillaume.
Ma chore Mimi! je to remercie biers de ceque to
m'as enfin ecrit une petite lettre; comme tout cequi me
vient de toi, elle m'a fait un bien grand plaisir. Je t'assure,
que les avontures dont to me panes, sont tres interessantes ;
je n'en ai eu aucune qui puisse etre comparee a Celle que
to me communiques en finissant. Ce bon d'E. Il n'a pas
choisi le bon moment. Pourquoi ne pas attendrer mon
etour ? Il ne ...... dont en se seroit servis en sa ..... .
to sail la part que je prends a ses interets et je ..... .
que b tu agiras en consequence 1). Mon depart approche a
grand pas. Je n'aurai pas ete longtemps ici ; et it y a
plusieurs choses que le macaque de temps m'aura empeche
de voir, entre autres les Gobelins, 1'interieur des Tuileries,
dont it est cependant assez difficile d'obtenir l'entree etc.
Je n'irai aussi pas a Morfontaine et a Ermenonville ; c'est
trop eloigne ; je prefere rester dans le voisinage de Paris.
1) Hier zijn eenige woorden uitgescheurd.
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Mais j'aurai ou cependant bien des choses interessantes, j'ai
une idée de Paris et j'y ai fait des connaissances, dont le
souvenir me sera bien agréable. Voila dans trois semaines
une assez bonne récolte pour ne pas les regretter. Adieu
ma chère Mimi! Crois moi a jamais.
ton devoué frère
Guillaume.
Paris le 20 Septembre 1826.
Voici, j e pense, mes chèrs Parens! la dernière lettre que
vous recevez de moi pendans ce voyage. Vous aurez deja
appris par ma precédente que je m'étois propose de partir
Jeudi; car it me semble aussi qu'il vaut mieux ne pas
revenir, tout i fait le dernier jour, et c'est pour cela que
j'ai renoncé au plaisir de faire le voyage en très bonne
société, savoir Celle de Mr. Jullien qui Va, comme je vous
l'ai deja marque, faire aver son fils, une tournée dans les
Pays Bas; mais nous n'avons pu avoir des places dans la
diligence pour Lille que pour Samedi; et je trouvois cela
un peu trop hazardé. Maiheureusement les places dans le
coupe de la diligence pour Bruxelles étoient également
retenues jusqu'a Vendredi; et je me suis done vu force
de différer mon depart d'un jour. Je compte done partir
d'ici Vendredi matin et arriver Samedi soir a Bruxelles;
j e suppose que j e aurai trop fatiqué pour me remettre
immédiatement en route, et que par consequent, ce ne sera
que Lundi soir que j'aurai le plaisir de vous revoir. Votre
lettre revue her m'a fait, comme de raison, bien de plaisir,
j e rem erci beaucoup Papa d'avoir si promptement renvoyé
les papiers a Mr. van Eys; j e m'étonne pie van Hall n'ait
pas songé a mon absence. Je suis aussi tout a fait de
votre avis mon Cher Papa! quant a Particle dans votre lettre
précédante sur le C. S. 1) et je suis bien contant que vous
ayez borne noire confidence a deux personnes, sur la discretion desquelles it me semble que nous pouvons compter.
Dimanche mes chèrs Parens! après avoir été entendre la
Messe a Notre Dame et après avoir visité l'exposition de
1) Cabinets-Seoretaris. Zie de hoot op pag. 104.
O.E.X1117
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Tableaux au profit des Grecs, ou it y a plu.sieurs fort beaux
morceaux je me rendis a St. Cloud, ou le second Dimanche
de la fete Nationale attiroit un monde prodigieux. Je vis
les eaux joner et, cequi me fit grand plaisir, je vis plusieurs
fois de fort pres le Roi en caleche avec le Dauphin, la
Dauphine et les Enfants de France. Je revins diner a Paris
et le soir j'allois au Theatre Francois ou l'on donnoit
Tancrede et une comedie fort gaie Turcaret. Q uoique la
Tragedie ne soit pas extremement bien montee en ce moment,
j'aurois ete fache de ne pas voir au moires une piece tragique pendant mon sejour ici. Afin de ne pas manquer le
spectacle, je partis le lendemai.n dej a a 7 heures, cequi
ici est fort matineux pour St. Germain. Le chemin est
extremement agreable ; it y a sur la route une infinite de
jolies maisons de campagne ; je vis entre autres celle du
bangier La Fitte 1) qui appartenoit autre fois a la Comtesse
Dubarry 2) de scandaleuse memoire ; celle du fameux M.
Ouvrard 3) etc. Je descen dis de cabriolet pour voir la machine
de Manly 4) qui a ete beaucoup ete simplifiee encore et
qu'on se propose de simplifier encore plus. Arrive a St.
Germain apres avois joui du magnifique coup d'oeil que
presente la terrasse, je fis un tour de trois heures dans la
foret, afin de visiter le Chateaux de Laval, celui de la Muette
et le Couvent des Loges; je fis cette expedition montee sur
un ane et accompagne d'un guide: certainement ma prudence en cette occasion m'auruit attire vos eloges ; car,
quoique le loueur des tines m'assuroit que le chemin etait
facile a trouver, je me souvins des conseils de Maman et ce
fut Bien pour elle que je retournais a St. Germain pour y
chercher un conducteur. Cependant j 'eus raison de m'en
applaudir, car tout seul je crois que je m'en serois diflicil1)

Jacques La Fitte (24 Oct. 1767-26 Mel 1844.)

2)

Marie Jeanne Gomard comtesse de Duhary de Vaubernies (19 Aug.

1746-- -7 Dec. 1793.)
3)

Gabriel Julien Ouvrard (11 Oct 1770—Oct. 1846.)

4)

De machine de Manly was een pompetation en aquaduct dat in

1685 gebouw d was om Versailles van water to voorzien en vier millioen
francs had gekost.
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lenient tire. A cinq heures j'etois de retour a Paris et je
terminais une j ournee fort agréable en assistant a la representation qu'on donnoit an Theatre Frydean de Marie, très
joli Opera Comique precede d'une petite piece la Chambre
a coacher. Bier je fis prendre conge de Mr. Audinet:
ensuite je me fis conduire a la superbe Carrière de la Villette,
oil l'on voit le Canal de l'Oureg, et de la an passage des
Panoramas, o on me montra cehni de Home qui est magnifiquement peint et dont l'illusion est complete. Après
avoir pris, comme a neon ordinaire un tasse de chocolàt,
je me rendis an Val de Grace eglise suberbe et fort bien
entreteiiue et ensuite je fis une petite excursion du cote d'Issy,
on l'on a une fort belle vue sur Paris. Je me promenais
en suite aux Tuileries et dinais a l'Hotel de France en
societe avec Mr. Ham. Quant a Mr. de Geer, it y a deja
bien longtemps, qu'il est parti. Le soir je vis encore Mdl
Mars dans deux pieces, le rve dii mari oil je l'avais deja
vue, mais ou je la revis avec bien du plaisir; et pus dans
la Coquette corrigee; c'est une Comédie, qui liii fournit
l'occasion de deployer routes les ressources de son admirable
talent. - Voila le fidèle nacre de mes aventures, dont
j'espere vows donner encore beaucoup de details, mais
quant a des observations, je me crease vainement la tete,
je n'en ai pas encore beaucoup trouvé, et si la cousine

Laregnere me fait effectivement l'honneur de compter sur
cette lecture, je crams bien de ne pouvoir rCpondre a son
attente. Mon Manuel de Paris donne une description bien
plus complete et plus exacte des localités de Paris, que
celle que j e pourrois en donner; et dans trois semaines
on ne petit guere voir que les localités; les reflexions que
je pourrois faire seroient pour la plupart faites bien a la
légère et tres hazardées. ID'ailleurs les ouvrages de fart
out bien plus d'uniformite que les beautés de la nature,
et puffs it y a encore une quantité d'autres raisons que je
n'ai pas le temps de dévellopper mais qui me font vraiment croire que quelque plaisir que m'ait fait ce voyage,
je ne serois pas en état de faire une description circon
stanciée de tons ces monumens, ces theatres, ces tableaux,
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ces statues etc. Ce n'est pas par paresse, je vous assure 1).
Au reste, je me fais un grand plaisir de recapituler aupres de vous tout ce qui m'est arrive. Adieu mes chers
Parens ! mule choses de ma part a tous les habitans de
Vreugd en Rust et quelques reproches s.v.p. a Mimi. Je
suppose que l'histoire de d'E. lui causa beaucoup d'ambarras ; sans cela it seroit vraiment impardonnable de n'ecrire
a un frere que trois petites pages dans quatre semaines.
Je languis beaucoup de vous revoir, et de vous dire que
je suis a jamais
votre devout fils
Guillaume.
1) lnderdaad was dat niet het geval. Na zijne thuiskomst held hij
16 October eene lezing getiteld : Gedachten over den invloed van Parij s op
Frankrijk en op de beschaafde wereld waarvan het manuscript nog aanwezig is. Waar de lezing gehouden werd, heb ik niet kunnen uitvinden.

PETER DE GROOTE EN HET
HOLLANDSCH
Door
Dr. H. VAN PER METJLEN.

Het is algemeen bekend, dat Peter de Groote Hollandsch kende. Gedurende de beide bezoeken, die hij in
de jaren 1697-98 en 1716-17 aan ons land bracht, gaf
hij dagelijks blijk, dat hij onze taal verstond en sprak.
Ook elders waar hij Hollanders ontmoette, hetzij in Rus
land, hetzij op zijn reizen briitenslands, bediende hij zich
van hun taal. Hot zal voldoende zijn van beide gevallen
een enkel voorbeeld in herinnering to brerigen. Wanneer
de tsaar in hot begin van 1698 kort na zijn overtocht uit
Holland naar Engeland koning Willem III in London
bezoekt, spreekt hij, volgens de berichten van den Oostenrijkschen ministerresident aan het Engelsche hof von
Hoffman, zoo vloeiend Hollandsch, dat hij den tolk niet
aan hot woord laat komen. Anders dan de koning van
hem had verwacht: immers Willem had zich to voren over
Peter's kennis van het Hollandsch niet zoo bijzonder gunstig
uitgelaten, als zou hij hot slechts verstaan in zoo verre
het betrekking had op hot zeewezen. Juist vier jaar later,
in hot begin van 1702 kort voor Driekoiiingen, legt de
tsaar, vergezeld van eon talrijk gevoig, zijn j aarlij ksche

118

PETER DE UROOTE EN HET HOI.LANDSCH.

bezoek of bij zijn Russische en buitenlandsche vrienden in
Moskou en de zoogenaamde Duitsehe voorstad (Nemetskaja
Sloboda), waarbij hij ten huize van den Hollandschen
resident van der Hulst den beroemden reiziger Cornelis de
Bruyn ontmoet. Met dezen voert hij een lang gesprek,
waarin hij hem allerlei bijzonderheden over zijn afkomst
en familie, maar bovenal aangaande zijn eerste reis naar
Klein-Azie, Syrie en Egypte vraagt. „Dit sprak de vorst
altemael uit in 't Hollantsch", verhaalt ons De Bruyn in
zijn reisbeschrijving, „en begeerde dat ik in die tael met
hem zou blyven spreken, betuigende my zeer wel to kunnen
verstaen. Waer van by ook goed bewys gaf, dewyl by al
wat ik gezegt had met zulk eene naeukeurigheit weder
vertelde aen de Russische Heeren, die in zyn gevolg waren,
dat de Resident en andere Holiantsche Heeren daer
tegenwoordigh zich des niet genoegh konden verwonderen."
Wanneer Peter inderdaad zoo goed met onze taal op
de hoogte was, dan is er ook niets vreemds in gelegen, dat hij
zich daarin uitdrukte. als hij met Hollanders in Rusland,
in hun eigen vaderland of elders sprak. Hij ging echter
verder en bezigde ook in gesprekken met personen, die
niet tot onzen landaard behoorden Hollandsch. Bruckner
in zijn bekend boek over Peter den Groote geeft een bericht
nit het Weener archief weer, als hij ons van Peter's verblij f to Koningsbergen aan het begin van zijn eerste groote
buitenlandsche reis naar het Westen o.a. het volgende
meedeel t : „Er besuchte den Kurfursten, trank mit demselben
Ungarwein and unterhielt sick in hollandischer Sprache".
Al was de moeder van den keurvorst van Brandenburg
weldra koning van Pruisen de dochter van Frederik
Hendrik, hem zelven zal het Duitsch Loch wel heel wat
gewoner geweest zijn dan het Hollandsch. Het schijnt
niet gewaagd hier de gevolgtrekking to maken, dat bet
de tsaar was, Wien hit Hollandsch spreken blijkbaar gemakkelijker afging dan een onderhoud in het Duitsch.
Engelsch verstond hij in 't geheel niet: hoogstens kende
hij in die taal eenige vaktermen op het gebied van zeewezen en scheepvaart. Vandaar dat hij dadelijk na zijn
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komst in Londen aan koning Willem III to kennen gaf,
dat hij zich gaarne den vice-admiraal Mitchel wenschte
toegevoegd to zien, oniidat deze met het Hollandsch op de
hoogte was.
Hoe heeft de tsaar deze kennis van orize taal opgedaan P Koerakien, die in het begin der lS de eeuw Russisch
gezant in den Haag was, deelt in zijn dagboek merle, dat
Andries Winius, een Hollander van afkomst (over wien
beneden meer), Peter's leermeester is geweest; maar ook
nit den vroegen omgang met andere Hollanders in zijn
onmiddellijke omgeving zal hij stellig veel geleerd hebben
Twee namen mogen in dit verband niet vergeten worden: die van den handelsman-ingenieur Frans Timmerman
en die van den matroos-schrijnwerker Karsten Brandt. Het
is de verdienste van den IRussischen geschiedschrijver
Oestrjalof in zijn helaas onvoltooid gebleven werk over de
regeering van Peter den Gioote, nit de kabinetspapieren
van dit tijdvak, berustende op het Rijksarchiefte St. Petersburg, een stuk aan het licht to hebben gebracht, dat ons
het aandeel van beide genoemde Hollanders aan de opvoeding of liever aan de leiding van de vroeg ontwaakte
weetgierigheid van den j ongen tsaar duidelijk doet zien.
Het bedoelde stuk is een door Peter eigenhandig in het
jaar 1.719 geschreven historisch bericht over den aanvang
van het zeewzen in Rusland. De pier to lande vooral door
Scheltema bekende inleiding voor het Russisch-Hollandsche
Zeereglement van 1720 is daarvan een sterk gewijzigde
navolging, afkomstig van Teofan Prokopowietsj, die geheele
gedeelten uit het oorspronkelijke weggelaten en andere
stukken ingelascht heeft. Voor zoover het voor ons onderwerp van belang is, deel ik er pier eon gedeelte van in
vertaling inede:
,,lTó6r de tending van vorst Jakob Dolgoroekof naar
Frankrijk vertelde bovenvermelde vorst Jakob onder andere
gesprekken, dat hij een instrument had, waarmee het
mogelijk was distanties of afstanden to nemen zonder dat
men naar do plaats zeif behoefde to gaan. 1k wenschte
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zeer dat to zien, maar hij zeide mij, dat ze het van hem
gestolen hadden. En then hij naar Frankrijk ging, Coen
droeg ik hem op onder andere dingen ook dit instrument
to koopen, en toen hij uit Frankrij k was teruggekeerd en
het meebracht, toen wist ik het na ontvangst niet to gebruiken. (Die instrumenten bestonden nit een astrolabium
en een „kokor" of etui met cirkels enz.). Maar daarna liet
ik het aan dokter Zacharias van der Hulst zien, of hij het
niet kende ? Hij zeide van neen ; maar dat hij iemand zou
opzoeken, die het kende. Ik gaf dienaangaande met groot
verlangen last hem op to zoeken, en die dokter vond in
korten tij d een Hollander, met name Frans, van zij n van
Timmerman, aan Wien ik de bovenbeschreven instrumenten
iiet zien. Toen hij ze gezien had, zeide hij dezelfde woorden,
die vorst Jakob er over gesproken had, en dat hij ze wist
to gebruiken. Ik gaf mij daartoe met grooten lust aan de
studie van de meetkunde en de vestingbouwkunde. En
zoo was deze Frans door dit Coeval allengs gedurig aan
het hof en in gezelschap met ons." In dezen soberen stijl,
die afsteekt bij de min of meer hoogdravende woorden van
Prokopowietsj in de inleiding van het Zeereglement, gaat
de tsaar verder : „En eenigen tij d later gebeurde het ons
in Ismailof to zijn op den binnenhof, en al rondloopend
door de voorraadschuren, waar overgebleven voorwerpen
van het huis van mijn grootvader Nikita Iwanowietsj
Romanof lagen, waaronder ik een buitenlandsch vaartuig
zag, vroeg ik bovengenoemden Frans, wat dat voor een
vaartuig was? Hij zei : Een Engelsehe boot. Ik vroeg:
Waar gebruiken ze die? Hij zei : Bij schepen om to varen
en to vervoeren. Ik vroeg weer: W at heeft het voor bo ven
onze vaartuigen (want ik zag dat het in vorm en sterkte
beter was dan de ooze)? Hij zei mij, dat het kon zeilen
niet alleen voor den wind, maar ook tegen den wind. Dit
woord bracht mij in groote verwondering en was als het
ware ongeloofelij k. Daarop vroeg ik hem weer: Is er
iemand die het kan opknappen en kan laten zien hoe
het vaart ? Hij zei : Ja. Toen ik dit met groote blijdschap
had vernomen, gaf ik last dien persoon op to zoeken.
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En bovengenoemde Frans zocht den Hollander Karsten
Brandt op, die tijdens de regeering van mijn vader in
gezelsehap van andere zeelieden hierheen was geroepen
om zeevaartuigen te maken voor de Kaspisehe zee. Hij
knapte die boot op en maakte een mast en zeileri, en
laveerde voor mijil oogen op de Jaoeza, zoodat het mij
nog veel wonderlijker en zeer aangenaam te moede wend."
Dan volgt het ook uit het Zeereglement bekeride verhaal,
hoe Peter al spoedig de smalle Jaoeza verliet voor het
Prosjannoj meertje en ook daar niet mede tevreden zich
naar het meer van Pereslawl begaf, waar Brandt twee kleine
fregatten en Brie jachten voor hem vervaardigde, zoodat
hij daar de eerstvolgende zomers zijn lust om to varen kon
botvieren. Ten slotte wordt hem op den duur het verlangen
om de zee zeif to zien to stork en ongeveer vijf j aar na
zijn eerste kennismaking met Timmerman en Brandt, in de
maand Juli van het jaar 1693, ziet de IRussische tsaar voor
het eerst de Witte Zee. Daar in Archangel, door de IRussen
van dien tjd gelijk nog thans door de boeren van het
gelijknamige goevernement eenvoudig ,,de Stad (Gorod)"
genoemd, had hij dagelijks omgang met Hollandsche zeelui
en kooplieden; diuiIr gaf hij zich zeif den rang van sjkiper
(schi.pper). Met uitzondering van de laatste bijzonderheid,
die er niet in voorkomt, hebben wij tot hiertoe het boveiigenoemde door Peter eigenhandig geschreven stuk aangehaald of aithans in hoofdzaak weergegeven; wat daar
verder volgt is voor ons van geen belang.
Bij deze eerste refs naar Archangel bleef het niet; het
volgend j aar keerde Peter terug en het was in den nacht
van den isten op den 2den Juni 1694, dat zijn j acht niet
ver van de baai van Oensk door een hevigen storm overvallen wend en zeker met alle opvarenden zou zijn vergaan,
had niet de tegenwoordigheid van geest van den IRussischen
stuurman den tsaar, die de Heilige Sacramenten reeds uit
handen van den geestelijke had ontvangen, en den zijnen
het levee gered. ,,Ter herinnering aan zijn redding" zegt
Oestrjalof, bij Wien men deze gebeurtenis uitvoerig beschreven
vindt, ,,vervaardigde Peter eigenhandig een houten kruis,
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van anderhalf vadem hoogte, met een inschrift in de Hollandsche taal: ,,,,Dat kruyy s. maken kaptein Piter. van, a.
cht. 1694"; zelf torste hij het op zijn m achtige schouders
naar de plaats, waar hij aan land gestapt was, en plantte
het in den grond tot herinnering voor het nageslacht."
Tegenwoordig bevindt zich dit kruis in de kathedraal to
.Archangel, waarheen het in 1805 op bevel van keizer
Alexander is vervoerd en onder dak gebracht; het heeft
door den tij d sterk geleden, het Hollandsche inschrift, dat
in het onderste gedeelte is gesneden, kan men nog maar
juist onderscheiden.
De woorden „Dat kruys. waken kaptein Piter. van.
a. cht. [anno Christi] 1694" kunnen gelden als een klein
proefje van de kennis van onze taal, die de toenmaals tweeen-twintig j arige Peter bezat. Men vindt dit zinnetj e behalve
bij Oestrja)of ook afgedrukt in de monumentale uitgave
der Brieven en Papieren van Keizer Peter den Groote, die
sedert 1887 to St. Petersburg verschijnt. Deze publicatie,
waarvan het eerste deel over de jaren 1688-1701, het
tweede over 1702-1703 loopt (het derde, dat weer eenige
volgende jaren behandelt, heb ik tot mijn spijt niet under
oogen kunnen krijgen), bevat nog een aantal andere schriftelijke staaltjes van Peter's kennis van het Hollandsch.
Mr. Jacobus Scheltema, Wien overigens door de Russi.sche
geschiedvorschers meermalen
en niet ten onrechte
wordt verweten, dat hij den Hollandschen invloed tij dens
de regeering van Peter den Groote sterk overdrij ft, is in
dit geval niet bezijden de waarheid, wanneer hij, naar een
achttiende-eeuwsch Duitsch schrij ver, wat betreft de correspundentie van den tsaar het volgende meedeelt : ,,De opschriften der brieven aan zijne meest vertrouwde vrienden,
schreef hij destij ds in het Hollandsch, en hij noemde zich
dan : Pieter".
Om met het laatste to beginner: inderdaad zijn bijna
alle brieven aan de makkers zijner jeugd en aan zijn latere
vertrouwelingen, hetzij hij ze zelf heeft geschreven, hetzij
hij er alleen maar zijn handteekening onder heeft geplaatst,
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onderteekend met ,,Piter". De oudste brief met deze signatuur is van 11 October 1693, de tsaar was toen 21 jaar
oud. Hij is gericht aan Fjodor Matwejewietsj Apraksien,
later goeverneur van Archangel en admiraliteitsheer, en is
in de genoemde verzanieling het tweede tot ons gekomen
schrijven aan Bien vnend. Het eerste is gedagteekend 15
October 1691 en onderteekend ,,Petrus". Met ,,Petrvs" zijn
ook nagenoeg alle berichten aan zijn moeder, die reeds in
Januari 1694 overleed, geteekend evenas sommige aan zijn
half broer tsaar Iwan. Aan den la.atste schreef hij ook met
zijn gewonen IRussischen naam ,,Petr" (gesproken : Pjotr).
Eveneens op zijn Russisch onderteekende hij steeds zijn
correspondentie met buitenlandsche vorsten en diplomaten:
met den Poolschen koning August II, den Pruisischen
koning Frederik I, den Duitsehen keizer Leopold I, Reinhold
von Patkul, koningin Anna van Engeland. Maar ,,Piter"
was hij voor den kring zijner vertrouwelingen, voor de
kleine schaar mannen, die hem volgden en steunden op den
weg der hervorming.
Sommige brieven van de laatste soort hebben een
langer onderschrift dan alleen ,,Piter". Gedurende zijn
tweede verbiijf to Archangel in 1694 wachtte Peter met
ongeduld op de komst van het voor hem in Holland gekochte fregat Sancta Profetie: welk een vreugde voor den
tsaar, toen hij van den postmeester Winius to Moskou, die
de post van Riga in handers had, vernam dat het schip
van 44 stukken volg ens brieven van burg ern Witsen
al sedert 6 weken zee had gekozen en dus wel spoedig in
Archangel zou komen. Op den 21 sten Juli gebeurde dit
eindelijk en dadelijk schreef Peter aan Winius een opgewonden kort bericht van de aankomst, dat Mj in zijn
vreugderoes onderteekende: ,,Schiper Fonshi Psantus Pro
Fet ities" [d.i. Schipper van 't schip Sancta Profetie].
Men verwondere zich niet over deze veeleer op Chineesch
dan op Hollandsch gelijkende schrijf- en spellingwijze. Ook
in zijn moedertaal, het Russisch, stoorde Peter zich niet in
het minst aan de regelen der toenmalige orthographie.
voor een groot deel is dit toe to schrijven aan zijn ook in
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dit opzicht geheel verwaarloosde opvoeding. Door een gelukkige beschikking zijn ons de schriften bewaard gebleven
met reken- en meetkundige oefeningen, waarin Frans Timmerman hem onderricht gaf. Zij zijn nit het jaar 1688, toen
de tsaar 16 jaar oud Was, en Wemelen van de fouten en
verschrij vingen, terwijl nit de onvaste hand duidelijk blijkt
hoe ongewoon hem het schrijven viel. Hoe zou men dan
mogen verwachten, dat hij in een vreemde taal, die hij
voornamelijk slechts mondeling had geleerd, het beter
zou doen P
Met dezen Andries Winius, zoon van een Hollandsch
koopman die onder de regeering van Alexej Michailowietsj
ijzerfabrieken in Rusland gehad had, postmeester, tolk bij
de Hollandsche gezantschappen die naar Moskou kwamen,
later grondvester van de eerste zeevaartschool in het
Russische rijk, is door Peter een drukke correspondentie
gevoerd. Tot en met het jaar 1703 vond ik in de genoemde
verzameling 72 brieven aan hem, alle onderteekend met
„Piter". 1n 1695 ontvangt Wi_nius nit Nizjnij Nofgorod
tij ding van den vorst, Waaronder deze zich noemt : „Bom
Bor Di.r Titer" [d.i. Bombardier Pieter].
Talrijk zijn ook de brieven aan den bovenvermelden
Apraksien, onder een Waarvan de Woorden : „Kaptein Piter";
onder een anderen, den eersten dien de tsaar hem schreef
na zijn benoeming tot admiraliteitsheer, noemt zijn meester
zich nederig : „Piter, admiraliteits-werfa bas" [d.i. baas van
de admiraliteitswerf]. De twee voorlaatste Woorden zijn
met Russische letters geschreveu : zulke aan het Hollandsch
ontleende, meest op scheepvaart en zeewezen betrekking
bebbende termen vindt men in de Brieven en Papieren
dikwijls ; het is her echter niet de plaats daarover to
spreken.
Een eigenaardige rol heeft onder de naaste vrienden
van den tsaar vorst Fjodor Joerjewietsj Romodanofskij
gespeeld. Bij het bekende soldaatj e-spelen was hij meermalen generalissimus en bij de afwezigheid van Peter nit
Moskou stelde deze hem aan als een soort plaatsvervanger
met den titel van koning. „Piter" is dan zijn nederigste
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slaaf en onderdaan, zooals hij zich in de Russische brieven
aan Romodanofskij noemt met toevoeging van de Hollandsche woorden : „Aldach iv Kneh Piter", „Iv aldach Kneh
Piter", ,,Iv vnder Knech Piter", waarnaast ook „Kaptein
Piter", „Iv daheleix Kneh Piter Kamondor" [d.i. Uw dagelijksche Knecht Pieter $ommandeur]. hit Woronezj, midden
nit de drukte en het gewoel van den scheepsbouw, zendt
hij hem in Maart 1699 een schrij ven o.a. om 30 ankersmeden, waaraan groot gebrek was, met de onderteekening:
Uw nederigste Onderdaan (in 't Russisch) „Piter Schiptimerman".
Onder brieven aan admiraal Golowien en generaal
Repn ien leest men: „Iv Dinar Piter".
Evenals bij deze onderschriften van de overigens geheel in het Russisch geschreven brieven wordt ook bij de
Hollandsche opschriften een alge rneene benaming naast
verschillende bijzondere titels gebezigd. Die algemeene
aanhef luidt : „Min Her", een enkele maal ook volgens de
Hollandsche spelling: „Min Beer". Men vergelijke hiermee
wat Bruckner, die pier echter blijkbaar niet geheel nauwkeurig is, meedeelt over de toebereidselen, die genomen
werden voor de eerste groote reis naar het Westen, waar
onder de door den tsaar uitgevaardigde voorscbriften ook
dit genoemd wordt: „Die an ihn g erichteten Schreiben
muszten „Myn peer Peter Michailowiz" adressirt sein."
„Pifer Mihailof", niet „Peter Michailowiz" leest men nog
onder een brief van 2 Mei 1703 aan Romodanofsky gericht.
Het eerst treft men „Min Her" aan boven een brief
aan Winius uit Archangel, gedateerd 12 Juli 1694; het is
het antwoord op diens schrijven over de heugelijke tijding
uit Amsterdam van Nicolaas Witsen aangaande het Hollandsche fregat. Daarn aast vindt men „Min Her Vinius".
Apraksien wordt aangesproken met „Min Her Guverneur
Archangel"; na Februari 1700 met „Min Her Admiral(i)teits
Her" of korter „Min Her Admiraliteits". Admiraal Golowien heet „Min Her Admiral en erst Admiraliteic" [d. i.
Mij nheer Admiraal en eerste Admiraliteitsheer].
Een zeer vreemden indruk niaken de woorden die men
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aan het hoofd van een vijftal brieven aan den bojaar
Stresj nef leest, nl. „Min Her IHeilig e vader". Zij zijn
geschreven in de jaren 1695--96 en in den laatsten wordt
de innemin g van Azof bericht. Wat beteekent dit raadselachtig e opschrift ? Om dit to begrij pen, moet men zich
herinneren, dat onder de eigenaardige genoegens van Peter
een voorname rol gespeeld werd door een soort van drinkcollege met zijn beste vrienden, waarbij door hen een
parodie wend geleverd op een hierarchischen staat, aan
welks hoofd de zoogenaamde Drinkpaus stood en waarin
Peter zelf, overeenkomstig al zijn andere waardigheden
zooals schipper, bombardier en derg., weer den bescheiden
rang van protodiakon bekleedde. „Pitirim protodiakan"
luidt zijn naam op een stuk met h andteekeningen van
degenen, die aanwezig waren bij de feestelij kheden ter eere
van de wijding van de in 1702 gestichte stad Oranienburg
(thans Ranenburg in het goevernement R^jazanj). De verkiezing en inwijding nu van dezen paus ging met allerlei
dolle ceremonien gepaard. „Min Her Heilige vade" betitelt Peter hem, als hij hem schrij ft.
Om Been eenzij dig e voorstelling van de zaak to geven,
moet ik er op wij zen, dat er behalve Hollandsche opschriften ook Duitsche voorkomen en wat merkwaardig is: boven
sommige brieven staan Hollandsche en Duitsche woorden
naast elkaar. Aan bovenvermelden door Peter schertsenderwijze koning genoemden vorst Romodanofskij schrijft hij nu
eens geheel Hollandsch : „Min Her Koninh", ook wel
„Mein grote Heer " of „Mein genadiste Her", dan weer
half Hollandsch half Duitsch : „Min Her Kenich", „Min
Her alegenade Kenich", „Mein henadihste Kenich". Meermaien treft men brieven aan met het enkele woord : ,,Her"
er boven, zonder to kunnen beslissen of dit het Duitsche
Herr of het IEIollandsche Heer is. Hetzelfde is natuurlij k
het geval als hij aan den bojaar Moessien Poesjkien na de
verovering van Noteborg in 1702 schrij ft : „Her Brudar".
Eigenaardig is het, dat hij zijn beroemden gunsteling
Mensjikof nagenoeg steeds in het Duitsch betitelt : „Mein
Herc" of „Mein Hercenkin" [d.i. Mein Herzenskind]. De
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laatste woorden leest men b.v. boven een brief van den
13den Februari 1700, waarin Peter, die zich twee dagen to
voren van Moskou naar Woronezj had begeven, Mensjikof
de opdracht geeft om onverwijld allerlei reparaties aan
zijn verblij fplaats to laten verrichten. Bij dit schrij ven is
een Hollandsch briefje van twee regels geweest, dat verloren geraakt is, maar waarvan de inhoud
zij het in
zeer verminkten toestand door den Russischen historicus
Golikof is overg;eleverd. Golikof citeert dien ni. op twee
plaatsen in zijn werk, maar de eene keer geheel verschillend van de andere, het gevolg zoowel van het
nzeestal moeilijk to ontcijferen schrift van Peter (dubbel
moeilijk als hij Latijnsche letters schreef) als van onbekendheid met onze taal.
„Mar Ziilenken ! nit ver hest mein
mak, fort. Azynken met aot help."
en:
„Mor ziilenken nit ver nest mein
mak. Fort Azynken met act nelp."
zijn de beide lezingen die hij geeft en waarmede wij ons
bij gebrek aan het origineel moeten tevreden stellen.
Oestrjalof stelt voor or dozen zin in to leggen : „Mijn
Zielenkind niet vergest [vergoet] mijn manvolk aanzien,
met God help". Er wordt in den Russischen brief echter
nergens van „manvolk" gerept; wel drukt de tsaar Mensjikof
aan het slot op het hart niet met de reparaties to talmen.
Hij doet dat in doze bewoordingen : „Laat ook over alles
jo oogen gaan en goof bevelen. En jij zelf, bij God, talm
niet; en waarom, weet jo zelf". Mij dunkt, dat wij niet
geheel mistasten, als wij beide regels zoo lezen :
Mijn Zielekind ! niet vergeet mijn
Maak voort, 1Vlijn kind, met Gods hulp.
„Mijn Zielekind" is de Hollandsche parallel van het
Duitsche „Mein Herzenskind". Dat Alexander Danilowietsj
Mensjikof 1-Iollandsch kende, weten wij van Cornelis de
Bruyn, die drie jaar later met hem naar het lustslot Ismailof
reed en daar vertoefde, om de portretten van de drie
dochters van den in 1696 gestorven tsaar Iwan to sehilderen.
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„Toen voerde ik met den heer Alexander eenige redenen.
Wegens het waken der schilderyen, dewyl by de Hollantse
tael redelijk wel verstont" verhaalt hij bij die gelegenheid.
Niettegenstaande den pier besproken Duitschen invloed
zij n Loch de Hollandsche aanspraken verreweg de talrij kste :
zoowel aan Russen als buitenland ers van of komst of geboorte bezigt de tsaar ze. Van de laatsten nog een paar
staaltjes voor ik van dit onderwerp afstap. Zijn bekenden
leidsman den Schot Gordon spreekt hij aan met: „Min Her
General"; tot den Engelschen handelsman Stiles in vereeniging met andere personen richt hij zich met: „Heeren"
en den Engelschen tolk Creves of Crevet, die bij de gezantschapskanselarij to Moskou denzelfden dienst voor het
Engelsch verrichtte als Winius voor het Hollandsch, noemt
hij ondeugend met den Hollandschen. diernaam „Min Her
Kreft" [d.i. Mij nheer Kreeft]. Dat hij dit laatste werkelij k
bedoelde blijkt uit een brief, waarin hij den naam van den
tolk Weergeeft met het Russische Woord voor kreeft n1.,,Rak".
Den l6den Mei 1703 werd Sint Petersburg gesticht of
zooals de Russen de stad noemen : Sankt Peterboerg. Nu
is het merkwaardig, dat de eerste brief van den tsaar uit
de pas gestichte hoofdstad die onder zijn gepubliceerde
papieren voorkomt is gedagteekend uit „Sankt piterboerch"
den 1sten Juli 1703. Hij is gericht aan Apraksien, Wien hij
5 dagen later weer schrijft nit „Sanpiterboerch". Dezen vorm
van den naam met i ontmoet men weer steeds in de correspondentie met zij n vrienden ; men vindt hem tevens op
den titel van verschillende werken in dien eersten tij d to
Sint Petersburg gedrukt. In de stukken en berichten daarentegen aan den koning van Polen, aan Reinhold von Patkul,
aan den Duitschen Keizer en andere buitenlandsche vorsten,
waarvan die aan den eersten en het verdrag met den
tweeden nit dezelfde maand Juli zij n, is de vorm met e
nagenoeg de uitsluitend gebezigde, hetzij de naam „Sankt
Petersboerk", hetzij hij als tegenwoordig „Sankt Peterboerg"
luidt. Een enkele maal is een schrij ven aan koning August
II en aan Poolsche grooten gedateerd nit „Petropol".
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Het is hetzelfde verschij nsel als wij boven zagen bij
het onderscheid in gebruik tusschen het Hollandsche Piter
aan den eenen en het Russische Pjotr (geschreven: Petr),
waarnaast het Latijnsche Petrus, aan den anderen leant.
Ik kan her nog een dergelij k geval bij voegen. Gelij k men
weet doopte de tsaar na de verovering van het Zweedsche
Noteborg, gelegen b^j de plaats waar de Newa het Ladogameer verlaat, den naam dezer sterke vesting, die volgens
zijn eigen schrij ven, de sleutel was, die hem de deur tot
de landen des vijands opende, om. Tegenwoordig spreekt
men nooit anders dan van Schlusselburg, maar onder de
alle•eerste berichten, die Peter nit de den ll den October
1702 veroverde veste zond, leest men: „Sjljoetelboerg" d.i.
het Hollandsche Sleutelburg. Den 13 de n October stuurt hij
de eerste schriftelijke tijding over den val van Noteborg
de wereld in, den volgenden dag schrijft hij aan generaal
Sjeremetef over de belooningen aan degenen, die zich het
meest bij het beleg en de bestorming hebben onderscheiden : bij beide iS het onderschrift : „Sjljoetelboerg". Er is
ook uit het laatst van hetzelfde jaar van Peter zelf een
teekening van het beleg bewaard met verklarenden tekst,
waarboven in het Russisch deze woorden staan opgeteekend :
„De stad Noteboerch, die na de iuneming overgenoemd is
Sjljoetelboerch." Duidelijker kan het al niet. In het begin
van het volgend jaar schrijft de tsaar aan August II van
POlen, nu echter plaatst hij er (in het Russiscb) onder :
„ITit de vesting Sjliselboerk" d. i. het Duitsche Schlusselburg.
Niet onmogelijk is het, dat er nog meer parallellen
van dien card zijn geweest. Aithans op het bovenvermelde
hoogst eigenaardige getuigenis van de groote feestvreugde
bij de wij ding van de pas gestichte stad Oranienburg, bestaande in een papier met de handteekeningen en bijschriften van de feestvierenden uit de onmiddellij ke omg eving van den vorst, waarbij deze zelf als „Pitirim protodiakan" teekende, komt de naam van de nieuwe stichting
in twee vormen voor. De Duitscher Georg Johann von
Keyserlingk schreef vbbr zijn handteekening dit gedicht
„Der grosse Czaar tauift heut das Schloss von Faworiten,
0. E. XIII 7
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Es Wird mit allem Recht Oraninburg genandt. Wir wunschen allzumahl : Gott woll ihn stedts behuten Undt mache
semen Ehr der gantzen Welt bekandt." Maar de den lezer
bekende Engelschman Stiles noteert bij deze gelegenheid :
„H. Stiles wishes all success to my patroon and his OranjeBurgh." Dat een Engelschman dezen naam op zijn Hollandsch schrijft, is merkwaardiger en verdient zeker weer
de aandacht dan dat een Hollander zulks doet. Corn elis
de Bruyn, die juist op dit tij dstip (Februari 1703) in Busland zijnde de feesten en plechtigheden in het gevolg van
den tsaar heeft meegemaakt, stelde hierover een vrij uitvoerig relaas to boek, waarin hij het volgende verhaalt :
„De Vorst deed my by zich in de slede zitten, zonder den
drank to vergeten, die mede gevoert, en op verscheide
plaetsen gebruikt Wert. Dit verricht zynde, keerdenwe
weder naer het Slot, daer de glazen op nieuw rustig om
gingen, zoodat de Wyn zyn kracbt begon to toonen. Middlerwylen Wert aeu deze plaats, die nogh geenen naem
had, door zyn Maj esteit de naem van Oranj enburgh gegeven." In een kwestie als deze echter behoeft de bij een
Hollandsch schrij ver voorkomende Hollandsche naam Oranje-

burg evenmin als het ook door de Bruyn zoo genoemde
Sleutelenburg veel gewicht in de Schaal to leggeu. Immers
het is bekend, dat onze voorouders de aardige gewoonte
hadden vreemd e namen to verhollandschen en b.v. to spreken
van Poortland, Zuidvoorland, Wicht ill plaats van Portland, South Forelarjd en Wight. Peter zelf schrij ft den
3den Februari 1703 aan Mensjikof uit „Oraniboerch", dat
hij de nieuwe stad een naam heeft gegeven tegelijk met
de bolwerken en poorten. Op de teekening van „Oraniboerch" staat ook aangegeven een „Wor. Sjljoetelboer(s)kaja" di. Sleutelburgsche poort, Wederom dus in Hollandschen vorm.
Maar reeds to lang ben ik bij deze zaken blij ven staan.
1k kan echter niet nalaten nog even to wijzen op twee
ongetwijfeld Hollandsche namen, die in deze zelfde jaren
door den tsaar zijn gegeven aan twee hoogst belangrijke
veroveringen op den vijand : ik bedoel Kroonslot en Slot-
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burg. „Kronsjlot" is de oorsprong van de later zoo
beroemde vesting Kroonstad en „Sjlotboerg" is de omgedoopte veste Nyenschanz niet ver van de uitmondingen
der Newa. Op den 1sten Mei 1703 viel de laatste den
Russen in handen en het eerste bericht van deze heugelijke
tijding sehreef Peter den volgenden dag nit „8jlotboerch".
Vier dagen later zendt hij een brief aan den Poolsehen
koning, waaronder in het Russisch de woorden : „Uit
iNiensjants, nu 8jlotboerg genaamd". Hier dus geen
Duitsche of Russisehe variant, maar alleen de Hollandsche
naam.
Keeren wij nog even naar St. Petersburg terug. Het
eigenlijke yolk in Rusland noemt de hoofdstad des rijks
zelden net dien officieelen naam, m aar spreekt van „Piter".
Hij is in „Piter" geweest, zegt men van een boer, die in
Petersburg een tij dlang g ewerkt heeft om zijn brood to
verdienen ; de man zelf heet in het Russisch met een van
„Piter" afgeleid woord een „Pitersjtsjiek". Zoo leeft de
Ilollandsehe naam van den tsaar, dien hij zoo dikwijls onder
zijn brieven zette, nog tot op den huidigen dag voort in
den volksnaam van de door hem gestichte hoofdstad.
In de 13rieven en Papieren van Keizer Peter den Groote
is voor de eerste maal gepubliceerd een door den tsaar
eig enhandig g eschreven lij stj e van een twaalftal Holland sche
zinnetjes of woorden. Het origineel berust in het Kabinet
van Peter den Groote op het Rij ksarchief van het ministerie
van buitenlandsche zakeu to 8t. Petersburg. Naar alle
waarschijnlijkheid is het vervaardigd gedurende zijn eerste
verblij f in ons land, het is althans nit de jaren 1697-98. Aan
den linkerkaut staan onder elkaar de Russische uitdrukkingen; daarnaast rechts de Hollandsehe vertalingen eveneens in Russische letters. Het is hies niet de plaats om na
to gaan in hoeverre de Russisehe en Hollandsehe teksten
elkander al of niet volkomen dekken, maar het gedeelte
in onze taal komt mij merkwaardig genoeg voor om het hiier
even aan to halen. Tot beter begrip van deze kleine citaten
maak ik de voor den Hollandschen lezer misschien niet
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geheel overbodige opmerking, dat de Russen geen h kennen,
maar deze weergeven door een zachte g.
„Watis dat op golans" vraagt Peter allereerst en wij
verstaan daar duidelij k nit: „ vat is dat op zijn Hollandsch ?"
of nauwkeuriger nog: „Wat is dat op ('t) Hollandsch ?"
zooals onze l7 de-eeuwsehe voorvaderen zeiden. iet verzoek of gebod : „Geef hier" schrij ft hij: „ef gir". Als wij
aan zoo'n verzoek of gebod om de een of andere reden
niet terstond gevolg kunnen geven, zeggen wij: zoo dade-lijk, straks, wacht even. „Wacht een weinig", dat ons thans
vat stij fj es in de ooren klinkt, was daarvoor vroeg er niet
ongewoon en wordt pier weerg egeven als : „wacht weinieht".
Kleine zinnetjes zijn vender n og : „dat sal zein" en „dat
moet gisjchein" [d.i. geschiern]. Twee maal leest men „di
mal", waarmee blljkens den Hussischen tekst bedoeld wordt:
„Die maal" in de beteekenis van: die keer, dat maal,
vroeger. Als enkele woordjes vindt men opgeteekend de
beide voornaamwoorden „wat" en „dat" en het zelfstandig
naamwoord „morgin" [morgen]. Peter had vaak gehoord,
slat Hollanders een zin beginnen met: ,,A is ik , .. " Zoo dikwljls had blijkbaar de vereeniging van die tweede woordjes
in zijn ooren geklonken, dat ze voor zjn gehoor een onscheidbaar geheel vormden, geheel gelij kwaardig aan het
enkele : „als". Want die beteekenis heeft het Russisch.e
equivalent van „alsik", alsof de Hollanders nooit anders
dan over zi ch zel.f spraken. Boven „alsik", dat het slot van
het rijtje vormt, staat het vreemde „izleveg". Missehien
kan daarmee gemeend zijn: „hij is levendig "; het is althans
de vertaling van bet Russisehe woord voor : leveed, of
levendig.
Onder de papieren van den tsaar zijn ook gevonden
een langere Hollandseh-Engelsche en een dergelij ke EngelschHollandsche lij st van losse woorden, eveneens in Russisch
schrift. Maar dat zijn verzamelingen van vaktermen op het
gebied van het zeewezen en de scheepvaart, het gebied
waarop „Piter Schiptimerman" tot zijn dood toe niet moe
geworden is to leeren van de twee grootste zeemogendheden van zijn tijd. Ike door mij her weergegeven kleine
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collectie is ecluter bljkbaar geschieven voor het gebruik
in den omgang van het dageljkseh leven.
Een mondjevol Hollandsch kenden ook de vrienden
en leidslieden uit het begin van Peter's regeering. De in
Moskou geboren maj oor van het Preobrazj enskj -regiment
Adam Weide, Wiens wader een IDuitscher was, en die door
den tsaar gewaardeerd werd om zijn kennis van het
ingenieursvak, schreef aan dezen na de redding van de
schipbreuk in de baai van Oensk in Juni 1694 een Russisch
briefje met gelukwenschen naar Archangel met het volgende
bijschrift in het Hollandsch: ,,Ick bid, min Herr Schiper,
die Herr captein, die Herr leitenant, die Herr schersant en
ock afle gar soldaten tegruten, frindlick". IJit het jaar
1699 is een brief van hem aan den tsaar bewaard, die het
opschrift draagt: ,,Allerr Gnadigste Grotte Herr". In de
spelling van het laatste woord herkent men de Dnitsche
afkomst van den schrijver. In hetzelfde jaar - dat zijn
sterfjaar worden zou - begint Patrick Gordon een tweetal
Russische brieven aan Peter met: ,,Myn Heer Groote
Comandeur. Saluit" om to eindigen met ,,Eiir Majestäts
onderdanigste dienaer P. Gordon", een dergeljke vermenging van Duitsch en Hollandsch als waarover reeds gesproken is evenals over Mensjikof's Hollandsehe kennis.
In de talrijke geschiedkundige werken over de regeering
van Peter den Groote kan men op verschillende plaatsen
lezen, dat deze to alien tijde moeite heeft gedaan om
bekwame handwerkslieden, kunstenaars en geleerden nit
het buitenland naar IRusland to lokken, niet in de laatste
plants ook nit ons land. Maar ook omgekeerd zond hij
vele IRussen herwaarts in de leer, met name na zijn eerste
groote reis. Degenen, die naar Holland kwamen, leerden
natuurlijk de een meer, de ander minder, wel vat van onze
taal. Er waren er ook Wien onder andere zaken opzettelijk
was voorgeschreven zich een zoo volledig mogelijke kennis
van het Hollandsch gedurende hun verblijf alhier to verwerven. ilet is niet noodig dit met verschullende getuigenissen to staven, men vindt deze in de desbetreffende
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werken. Uit de vele berichten van dien card, die men zou
kunnen afschrij ven, deel ik her twee willekeurige mee,
zooals Bruckner die in zijn hoofdstuk : Studienreisende aan
Russisehe bronnen ontleent : ,,lm Jahre 1703 wurden sechzehn junge Leute aus dem Norden Ruszlands and noch
andere each Holland geschickt, um das Seewesen, die
hollandische Sprache and franzosische Sprache zu erlernen."
En jets verder : „Ein soldier Stipendiat, Golowin (1696
geboren), bemerkt in semen Memoiren, er habe in den
Jahren 1713-15 in Zaandam and Rotterdam die hollandische
Sprache, die Arithmetik and die Navigation erlernt, and
dann noch in Ruszland seine Studien fortgesetzt". Mag
men Scheltema gelooven, dan moesten zij bij hun terug-•
komst „de naauwkeurigste rekensehap geven van hunne
vorderingen, zoo in de Hollandsche taal als in de theorie
en praktij k van het door hen geleerde handwerk Of wetenschap." Wat hiervan waar moge zijn, een feit is het, dat
men in het begin van de achttiende eeuw een aantal
Russen vond, die althans eenigermate met het 1lollandsch
vertrouwd waren, hetzij die kennis gedurende een korter
of langer verblijf in ons land was opgedaan, hetzij onze
landgenooten in Rusland hun leermeersters waren geweest.
Hoe aangenaam worden wij verrast, wanneer De Bruyn
in zijn reisverhaal, als hij to Astrakan aan de Kaspische
zee gekomen, de merkwaardigheden van die RussischTartaarsch-Armenisch-Perzische stad wil gaan beschrij yen,
ons vertelt : „Hier by zond men my een en Rus, die onze
tael wel verstondt, die dienende voor vendrigh, my daeglyx
verzelde, om, waer het mogt to pas komen, my voor tolk
to dienen."
Peter moedigde het leeren van ooze taal ook aan door
het laten samenstellen van Hollandsche leerboeken. De
Openbare Keizerlij ke Bibliotheek en de Bibliotheek der
Keizerlijke Akademie van Wetenschappen to St. Petersburg bezitten ieder een exemplaar van twee overigens,
naar het schijnt, verdwenen boekjes, wanneer men de beide
onvolledige doubletten die op de iaatstgenoemde boekerij
berusten, niet meerekent. Het zijn de Colloquia Familiaria
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van Erasmus in Russisehe en Hollandsche vertaling naast
elkaar en de Nederduitsche Spraakkunst van Willem
Sewel in het Russisch. De titel van hot eerste, dat slechts
een twaalftal samensprakeii van den grooten Rotterdammer
bevat, vermeerderd met een aantal andere meest op het
Hollandsche schoolwezen en hot leeren van onze taal betrekking hebbende gesprekken, is Hussisch en iuidt vertaald: ,,Vriendschappelijke G-esprekken van Desiderius
Erasmus met eenige bijgevoegde algemeene voorbeelden
van gesprekken en veel gebruikelijke spreuken, nit verschillende auteurs gekozen ten gebruike voor jonge menschen, die de Hollandsche taal willen leeren. Gedrukt op
bevel van Zijne Czaarsche Majesteit in do Rnssische en
Hollandsche talen. Te ,,Sanktpiterboerch" in het j aar 1716
den - October." Het voorwoord aan den Russischon lezer
is merkwaardig genoeg om her in zij n geheel vertaald to
worden.
,,Dit bookje, Vriendschappelijke Gesprekken genaamd,
dat verscheidene gesprekken inhoudt, die door Desiderius
Erasmus over verschillende zaken in do Latijnsche taal
zijn geschreven, hebben wij gotracht nu door den druk
toegankelijk to maken in do Russische en Hollandsche
talen, opdat jonge menschen, die do Hollandsche taal
willen leeren, gemakkelijkor on sneller nit gesprekken met
hun vrionden goheel on al hun doel zouden kunnen bereiken;
dewijl doze gesprekken vole malen in verschillonde talen
met genoegen ter perse zij n gelegd, om reden dat zij
woorden bevatten, gepast voor en eigen aan eon ieders
persoon en lang.
,,Wij deelen hierbij ook dit moe, dat zij vele uitingen
bevatten, die met de opvatting der orthodoxe Oostersche
Kerk in strijd zijn; (maar) die pier (toch) zoo zijn gesteld
als zij door den auteur zeif zij n geschreven, en dat hierom,
opdat de jonge lieden van kindsbeen of zich zouden
kunnen overtuigen van do onjuiste opvatting der tegenpartij en zich gereed maken tot antwoorden; evenzoo hun
leermeesters vragen, hoe zij den aldus denkenden den
mond zouden kunnen stoppen. Want dapperheid leeren do
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soldaten door de dappere daden van vroegere krijgsliedeu
to lezen en door hun gedachten to laten gaan over de
ondernemingen van dezen, hoe zij zich tegen hun vijanden
wapenden, en op die wijze worden zij zeif aangespoord tot
een heldendaad. Z66 ook worden j onge lieden door van
j ongs of aan leerstellingen to lezen, die met hun geloof
in strijd zijn, opgewekt en aangespoord die to overwinnen.
En als iemand, hen daarmee zou willen vangen, zullen zij
dadelijk erkennen, dad; zij onwaar zijn. Want niet kan de
waarheid zonder Naar tegenstelling worden gekend, maar
het tegengestelde tegenorer Naar zeif (nl. de waarheid)
gesteld zijnde, worden de Bingen helderder en gemakkelijker
gekend. Leer dan hieruit het juiste begrip van de
Hollandsche taal, to zamen daarmee lezend de onjuiste
opvatting over de leerstellingen van het geloof; probeer
hoe gij daar tegen kunt antwoorden en de ware opvatting
van de Oostersche Kerk tegenover verleiders met deze
(leerstellingen) openbaren. Vaar wel".
De schrijver van dit eigenaardige voorwoord is de
bojaar Moessien Poesjkien, dezelfde aan Wien Peter na
de verovering van Noteborg schreef: ,,Her Brudar". Hij
was chef van de door den tsaar ingestelde kloosterkanselarij
en een man van ontwikkeling. De Oostenrijksche diplomaat
Pleyer kenschetst hem o.a. als een ,,Liebhaber der philosophisehen and theologischen Wissenschaften" en een
,,Liebhaber der fremden Leute und Gelehrten." Hij kende
Latijn, maar geen Hollandsch, zooals blijkt uit de door
Pekarskij in zijn voortreffelijk werk ,,Wetenschap en
Literatuur in Busland tijdens Peter den Groote" gepubliceerde briefwisseling tussehen Peter en hem over het
uitgeven van ,,het boekje van den peer Erasmus over de
besprekken", zooals de laatste, of ,,de boekjes van de
IE[ollandsche gesprekken" zooals de eerste het werkje
daarin noemt. Met hoeveel zorg en belangstelling de tsaar
ook een geringe aangelegenheid als deze behartigde, hoe
hij over alles, zoowel over het weer als minder beiangrijke
in zijn hervormingen zijn eigen oogen Wilde laten gaan
als wij het niet reeds van elders moisten, wij zouden het
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hieruit kunnen leeren. Hij had uit Mecklenburg, waar
hij zich toen ter tijd beyond, den Latijnschen Erasmw
met een koerier naar Petersburg gezonden. Den 2den October
schrijft Moessien Poesjkien van daar, dat het boekje in
den kortstmogelijken tjd, slechts in 20 dagen, in het
IRussisch vertaald is, maar dat het drukken zoo langzaam
in zijn werk is geg aan, dat men er meer dan 2 maanden
voor noodig heeft gehad. Van de. 100 gedrukte exemplaren stuurt hij den tsar een negental gebonden met
de vraag of ze verkocht kunnen worden. Deze antwoordt
10 November uit Schwerin, dat hij na de lezing niet bij
zonder tevreden is over de Hussisehe vertaling: ,,wegens
den korten tijd (er aan besteed) of weg ens de onkunde
der vertalers" is het ,,zeer slecht vertaald". Hij geeft daarom
last er geen meer to drukken, maar den tekst eerst to
verbeteren en eindigt met de woorden: ,,en zendt ons na
de verbetering een geschreven exemplaar". Moessien Poesjkien verdedigt de vertaling door er op to wijzen, dat het
Russische gedeelte dáArom niet geheel met het Hollandsche
overeensteint, omdat het uit het Latijn en niet nit het
Hollandsch is overgezet ,,en" gaat hij voort ,,ik liet het
zien aan den heer generaal Bruce (daar hij de Hollandsche
taal kundig is), die mij zeide: ofschoon het niet in alle
opzichten overeenkomt met het Hollandsch, is het toch
in het Slavisch goed vertaald". Inderdaad kan men bij
vergelijking van de twee naast elkaar gedrukte teksten op
meer dan een plaats gebrek aan overeenstemming constateeren, terwiji ook het Hollandsche deel pier en daar
onjuistheden vertoont, zooals b.v.: ,,Roovergebedekens tegen
't gevaar" inplaats van ,,Toovergebedekens".
De in dit verband genoemde ,,de Hollandsche taal
kundige" generaal Jacob Bruce, die van Schotsche afkomst,
to Moskou geboren, tot den vriendenkring van, den tsaar
na 1689 behoorde, bij het beleg van Azof goede diensten
als ingenieur bewees en later tot generaal-majoor bevorderd
door Peter in twee brieven uit 1702 ,,Min Her" en ,,Min
Her Aeneral" [d.i. Mijn Heer Generaal] betiteld wordt, is
de vertaler van het tweede werkje hier boven vermeld, ni.
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van de Nederduitsche spraakkunst van Willem Sewel. De
Russische titel luidt „Wilima Sewela Iskoesstwo Nederlan dskogo Jazyka" d.i. Kunst der Nederlandsche Taal van W. S.
Daar het titelblad in bei.de overgebleven exemplaren ontbreekt, is het jaar en de plaats van de verschij ning niet
met volkomen zekerheid bekend, maar gewoonlijk beschouwt
men het boekje als een produkt van de Petersburgsche
typographie nit het jaar 1717. Men weet, dat de eerste
druk van het origineel in 1708 to Amsterdam uitkwam en
na vier jaar door een tweeden gevolgd werd. Verdere bijzonderheden over dit boekje en de Russische vertaling van
Bruce zijn pier minder op haar plants.
Den inhoud van dit opstel kortelij k samenvattende
meen ik het volgende to mogen constateeren. Pat Peter
de Groote wanneer hij zich niet van zijn moedertaal bediende en zich in een vreemde taal Wilde of moest nitdrukken, dit het liefst en het gemakkelijkst in het Hollandsch deed. Pat hij in de correspondentie met de vrienden
en leidslieden zij ner jeugd, in het algemeen : met de vertrouwde helpers bij zijn hervormingen, deze in het Holland sch
betitelde en met zijn Hollandschen naam onderteekende,
een enkele maal ook wel eens een woordje Hollandsch
inlaschte, terwijl verschillende zijner intimi dit voorbeeld
navolgden. Pat hij aan verscheidene zijner nieuwe stichtingen Hollandsche namen gaf, die later door Duitsche
zijn vervangen, hetgeen de tsaar zelf in de hand werkte
door de eerste bij voorkeur in het ongedwongen verkeer
met zijn vrienden, de laatste tegenover de of cieele wereld
en het buitenland to bezigen. Ten slotte dat hij op allerlei
wij zen poogde zijn on derdan en met het Hollandsch vertrouwd to maken. Dit alles was in hoofdzaak niet geheel
onbekend, maar ik vlei mij in de bij zonderheden her en
daar Loch wel iets nieuws to hebben geboden.

VERZEN
DOOR

TI-K. MULDER.

DE TWEE GASTEN.
't Wij s hart dat nimmer zich der wereld wij dt,
wil wel den twin der zomerweelden geven,
voor 't kleur-versterven, 't rij ke weemoedsleven
van eenen zonnedag in naj aarstij d.
En komt de herfst onttakelen de dreven
met storm en hagelslag ; in laatsten strij d
verwoesten wat steeds zomer was benij d,
dan klaagt het niet of zomer waar' gebleven.
O, arm het hart dat, door wat vreugd belezen,
't leed to vergeten tracht in heimlijk vreezen,
want zomert vreugd al, 't leed herfst schielijk aan.
Maar rijk het hart, dat bij elks kome' of gaan
hen onbevangen eendren groet kan zenden
als oude en steeds grillige bekenden.

DE TANGKOEBAN PRAHOE.
Hecht, somber-zwaar, als in geklbnken rust,
zuiver trapezium, staat met vaste lijn
de breede Prauw-top in den maneschijn,
die zilv'ren langs zijn duistre flanken gudst,
maar aanstonds in de barsche kloven bluscht.
Hij duldt geen gloed die niet van hem mag zijn
den titan-wachter op zijn vuur-domein,
dien straks de dommelende vlakte, onthutst,
dreigend zal heffen zien in zwoele nachten,
diep uit de heete, rommelende schachten,
terwijl de lucht rood brandt van aarde's koorts,
den hellen flakker van zijn laaie toorts.
Kalm, uit der laag're bergen drukke keten,
rijst norsch omhoog hij, in geweld'ge breedte.

Tangkoeban Prahoe : Omgekeerde Prauw. De naam geeft verraesendjuist den top-norm aan van dezen vulkaan in de Preanger Regentachappen,
(Java).
Nog in het voorjaar van 1910 heeft de krater geweldige verwoestingen aangericht.

CHINEESCH KEIZERTJE.
Want derzulken 8 het
koninkrijk"........

Vooi' Pry,- Yi (owl 3 jaai').
Kleine koning
nog ter kroning
niet gel eid,
die soldaatjes,
kleur'ge plaatj es,
netjes samen-rijt.
Kind van onsehuld
dat wat omsult
met zijn pop:
ziet verwonderd,
flu 't ginds dondert,
van zijn speelgoed op.
Op zijn vragen
hoort 't gewagen
van een bloed'gen moord.
En naar 't fluist'ren
blijft het luist'ren,
of 't een sprookje hoort.
Het begrijpt niets,
want nog rijpt niets
in die kinderziel,
die 't besef mag derven
van wat gi.nds aan seherven
hooploos vieL
(1911.)

ZUID-AFRIKAANSCH SLAGVELD.
Naar Ceihers.
Klonk hoefslag her ?
Heeft her geschu.t gedreund,
't eentonig lied gedennd
van moord P
En nood-geroep en kort bevel ?
Sloeg door de lucht hier fel
het wilde wraak-getier
tot ver gehoord ?
Hoe stil, hoe stil....
Hoe zonder weze' en wil
ligt 't veld omlaag.
Als moet er antwoord komen op een vraag,
zoo wacht de vlakte,
zoo staan to wachten
de wolken en der boomen vaag
roerloos getakte.
Op wat p ier mensche' elkander brachten
is 't of een eeuwig zwijgen viel:
Zooals God zwijgt .... En gij, mijn ziel.

Celliers heeft in het verrukkelijk-brutale Z.-Afr. tijdschrift Die Brandwag, jaargang 1912, een ver y gepubliceerd, getiteld : „Slagveld".
Ik heb gemeend, me zoo trouw mogelijk aan het oorspronkelijke
houdend, in onze taal een grooter publiek de schoonheid van dit vere to
moeten nader brengen.

ALS IN EEN DROOM....
Als in een droom, zoo lang is het geleden,
zie ik m ij zelf, een kind nog, staan aan zee,
kinkhoorn aan 't oor, to luistren naar den vree
die daarin ruischte of de echo van de reede
er zich verseholen had.
Van lieverlede
vies 't water; rustig vloedend, en verglee'
over mij n voet (schoenen en kousen mee)
de ringgeul in rond de opgeworpen stede.
Die brokkelde af. , . .
Tot 'k, uit den ban geraakt,
wegwierp den bonten hoorn en koppig werkte
om. 't fiere fort to stutters eer het viel.

Zoo is het meer : wie droonn'rig de' arbeid staakt,
bekoord door zinsbedrog, ziet straks zijn ziel

verraden en Naar vij and in zij n sterkte.

VERLEDEN.
Hoe zwaar valt 't loochenen van vroeger dawn
der ziele die, nu rond Naar alles goed
en stil is, 't donkere verleden, voet
voor aarzelenden voet, ziet naad'ren aan
als uit de verte van een schemerlaan.
Ai mij, hoe stormt een Wilde tranenvloed
nu 't heden hem als broeder groeten moet,
en, lampen brandend, schreyen d tot hem gaan.
Want o, wie 't heil genoot to leeren zien
hoe alles schijn is van een hooger leven,
die kan zelfs in zijn bitterste oogenblikken,
zij 't stamelend, niet dan een groetwoord snikken,
als aan ziels poort 't verleden klopt en bin

een hand ten welkom, eerst ten vloek geheven.

B U ITEN LA N D.

De vrede is geteekend. Toen op bet laatste oogenblik nog
allerlei uitvluchten werden gezocht, greep lord Grey op de
conferentie to Londen op het beslissende oogenblik in en dwong
de gezanten der oorlogvoerenden, door to dreigen met de macht
der vereenigde mogendheden om zelf vredesvoorwaarden to stellen,
tot onderteekening der reeds overeengekomene. Maar met dien
vrede, gesloten op den reeds vroeger bepaalden voet, zoodat Turk ij e
in Europa niets behield dan alleen Konstantinopel met omgeving
en eenige eilanden, terwijl Albanie, binnen zijn thans in het
algemeen vastgestelde grenzen, onafhankelijk zou blij ven, waren
de moeilijkheden nog volstrekt niet voorbij. Thans kwam de
bedenkelijke kwestie over de verdeeling van den buit tusschen de
overwinnaars en welhaast stonden Grieken en Serviers samen scherp
tegenover Bulgarije. Zoo hoog liep de oneenigheid met name over
Macedonia, dat de Grieksche en Bulgaarsche legers bij Saloniki
handgemeen werden, in Sofia en Belgrado weder de staat van
beleg werd afgekondigd en de reeds aan de wederzijdsche grenzen
verzamelde troepen ieder oogenblik gretig het sein tot den aanval
verwachtten. Toen trad ditmaal de Tsaar van Rusland met
scherpe telegrammen tusschenbeiden en verbood uit zijne machtsvolkomenheid den „broedermoord", dreigend dengene, die beginners
zou, met Rusland's gewapende tusschenkomst. Het scheen een
oogenblik to helpers maar weldra begon de oneenigheid opnieuw
en dreigden opnieuw de bondgenooten van gisteren de meest verbitterde vijanden to worden. Het met al to fiere overwinningszekerheid
optredende Bulgarije, het verbitterde Servie, dat zijne aanspraken
op een deel van Macedonia niet wil opgeven, het op bet definitief
bezit van Saloniki gestelde Griekenland verkeeren nog steeds in
heftige gisting en het einde is nog niet to voorzien. De schandelijke
moord op den uitnemenden, algemeen betreurden Jongturkschen
grootvizier Mahmoed Sjefket Pasja, blijkbaar door de partij van
reactie bedoeld als het begin van een revolutie tegen de Jong0. E. XIII 7
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Turken, bracht ook Turkije weder in hevige beweging to midden
van de ellende van den hopeloos verloren krijg en de planners
tot hervorming van bestuur en tot exploitatie van Klein-Azie. Zoo
bruist het nog voortdurend in den heksenbrouwketel van den
Balkan en niemand kan zeggen, wat daar de dag van morgen kan
brengen, al geeft de oogenschijnlijk vaste houding der groote mogendheden reden tot gerustheid. Haar Oostenrijk en Rusland op den
Balkan?!
De samenkomst der vorsten to Berlijn, bij gelegenheid van
het heugelij ke huwel ij k van den jongen erfgenaam der Welfische
traditieu met de geliefde dochter des Keizers, sehijnt een nieuwe
waarborg voor den Europeesehen vrede; de vriendschappelijke verhouding der drie door bloedverwantschap nauw verbonden heerschers
van de machtigste staten der wereld: Langeland, Rusland, Duitschland,
belooft veel voor de naaste toekomst, ook al zou bet ondoenlijk
blijken den Balkanstaten het onderlinge vechten to heletten. De
beslissing in de zaak van Skoetari toont glorierijk wat een vaste
wit der mogendheden vermag en het is duidelijk, dat die vaste
wit ten slotte op den Balkan wet zal wezen, vooral als RuNland
en Oostenrijk het een s blijven. Maar intusschen vergeet geen
mogendheid Naar belang : Engeland in de Perzische golf, Rusland
in Noord-Perzie en Mongolie, Frankrijk in Syrie, Italie op de
eilanden in de Egeische zee — alien trachten to krijgen, wat
er to krijgen is. Blij kbaar is er over dit een en ander volkomen

overeenstemming verkregen en rest alleen de bevestiging in het
besprokene. Maar de voorbeelden van Marokko en Lybie bewijzen,
dat besprek nog geen bezit is. Frankrijk, maar vooral Spanje en
Italie ondervinden het dagelijks aan den lijve. En broeit het ook in
China, thans met handigheid door Joeantsjikai geleid, niet ten zeerste?
Maar to midden van dat alles werkt de vredesidee, waaraan
de Leidsche universiteit, trouw aan hare nationale overleveringen,
een welsprekende hulde bracht door de aanbieding van een eeredoctoraat aan vier groote vredesapostelen : Asser, Fried, Renault
en Root, aldus een eeresaluut brengend aan vier maunen, die reeds
in de praktijk veel verwezenlijkten van wat lang tot de idealen
eener nog veraf liggende toekomst placht to worden gerekend.
Zal Van Vollenhoven's plan even gelukkig zijn? De uiting van
den Fransehen minister Piehon, die een vredesparlement der natien
als een hersenschirn beschouwt, die van onzen minister van buitenlandsehe zaken, die van zoo menig diplomaat wekt ernstigen twijfel.
Maar het nobele denkbeeld blijft desalniettemin, ook in den gunstigen
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zin des woords, in de luelit zweven en zal zoo middellijk zeker
ten goede werken.
Dat de oppositie tegen de vaderlandsehe politiek, die met de
verkiezing van Poincaré in Frankrijk nan 't roes' kwam, spoedig
zou ontwapenen, was niet to verwaohten. filet parlementaire stelsel
toont daarbij wel, hoe groote gevaren bet medebrengt, to meer
omdat in beide kamers de ontbindende invloeden van partijpolitiek
bijna gelijkelijk to voorschijn treden. .Krachtige ministers hebben
tegen intrigues niet minder in bet Luxembourg dare in het Palais
Bourbon to kampen. Gelukkig dat, tegen veler verwachting, na
den val van Briand zijn opvolger Barthou pal staat voor het gehalveerde program: tijdelijk opgeven van de IL P. om alle kracht
to zetteu op de legerhervorming. Dat alle goede Franschen, tegenover de kolossale uithreiding van bet Duitsehe leger, voor de
weerbaarheid van bet land moeten opkomen, zien velen in. De
driejarige diensttijd voor alle wapenen is bet minimum, waarvoor
en bet hooge legerbestuur en de Minister van Oorlog Etienne en
de geheele regeering strijden. Poinearé zeif heeft ecu der gevaurlijkste onder zijne peisoon!ijke tegenstanders, den ouden ,,tijger'
Ciémenceau, van wien hekend was, dat hij bet noodige voor de
laudsverdediging wildo doen, op bet Eysée ontboden, oin zich
met hem to verstaan. Maar: do tegenstand blijft fel. Dc ,,unifies'',
Jaurés vooraan, antiinilitaristeu, die pan met een handjevoi 1)uitsche socialisten to Bern eon vredescongres hebben gehouden, doen
alsof or goon woikje ann de lucbt is, inilitarisme sleehts sociale reactie
beduidt, en sehelden op alien wat komt uit het hol van ' t Elysee
(,,l'antre' ). Tal van ,,rn inistrahele" radicalen, de weisprekende
knoeier Caillaux, de oud-ministers Augag eur, Messimy en. kornen
met tegenontwerpen, orn de regeering to doen struikelen en zelf
de portefeuiiles to bemachtigen. Tot nog toe zonder succes: bij
herhaalde stemmingen in de Kamer bleven zij in de minderheid
en is bet legerplan ,,in heginsel" aangeiiomen. Bet is evenwel bij
de beliandeling der B. P. wel gebleken, hoe onvruchtbaar zulke
stemmingen in de Karner dikwijis blijven. Hoe yank heeft de Kamer
niet bet beginsei der B. P. aanvaard, en Loch -- dank zij den
Senaat - zullen de verkiezingen van 1914 bij liet oude ,,scrutin
d'arrondissement" plaats hebben.
Van veel beteekenis voor de aanhangige questie zijn de oproeren,
die in verschiilende streken van Frankrijk in de kazernes zijn
voorgekomen. Zij zijn evenwel volstrekt niet, gelijk word verkon-
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digd, een spontaan antwoord van het leger tegen de verzwaring
van den diensttijd geweest. Onderzoek heeft uitgemaakt, dat men
hier met de systematische propaganda to doen heeft, die revolutionaire syndikaten onder de soldaten makers. De regeering erkent,
dat het meer dan tijd is om in to grijpen. De syndikaten, vereenigd in de C. G. T., zijn een staat in den staat geworden. Zij
makers niet slechts misbruik van de bevoegdheden hun door de
wet van 1884 (de wet nog van Waldeck-Rousseau) verleend, maar
zijn geheel ontaard en kunnen ook met die wet zelf worden getroffen. Dat de vakvereenigingen behooren to blijven binnen de
sfeer der belangen en voorwaarden van werk en bedrijf, dat zij
alleen onder de arbeiders in het yak zelf haar leden mogen werven,
dat ook voor de combinatie van verschillende syndikaten grenzen
to stellen zijn: aan dit alles is de hand niet gehouden door medeplichtige regeeringen, die gedurende een Lien jaren de maatschappij
hebben ontwricht en nu in 't leger de nederlaag voorbereiden
(„organiser la defaite"). Mocht al eens een syndikaat ontbonden
zijn, aanstonds werd het op nieuw in elkaar gezet. Niet de vakbelangen maar de machtspositie der arbeiders was het doel. Leiders,
die niets met het werk zelf to maken hadden, voerden den hoofdtoon. Eindelijk is het nu duidelijk geworden, dat de school en het
leger werktuigen moeten worden in handers van revolutionairen
zonder vaderland. Merkwaardig genoeg, dat het werk van herstel
met kracht door de vroegere socialistische ministers Briand en
vooral Millerand is ter hand genomen. Nu, naar aanleiding der
genoemde onlusten, bereidt het tegenwoordige bewind krachtige
maatregelen voor tegen de C. G. T., die met ontbinding bedreigd
wordt, terwijl de oproerige soldaten voorbeeldig zijn gestraft. Dat
de partij van Jaures met vele helpers onder de nude Combisten
rumoerig voor de heilige rechten van 't y olk zal opkomen en een
verwoeden kamp voorbereidt, zal de regeering niet does wankelen.
Laat ons hopen, dat Poincare en zijn helpers de taak tot een goed
einde zullen brengen.
Inmiddels is, in 't voorlaatste j aar van haar bestaan, het parlement in de dunimaand nog niet gereed met het budget van 1913!
De Giornale d'Italia, tevreden met het vonnis als de meeste
dagbladen, noemt het vonnis van het Fransch-Italiaansche scheidsgerecht in Den Haag in take de Carthage en de Manouba : „j uridisch billijk en verstandig uit een politiek oogpunt". Maar al had
daze gelukkige coincidentie hier plaats gevon den, in die weinige
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woorden ziet men tevens een van de groote zwakheden, die dergelijke arbitrage eigen is. Indien het voor partijen zoo al niet de
hoofdzaak dan Loch een vereischte is, dat zulk een vonnis politiek
verstandig zij, dan zal het Hof de moeilij ke taak hebben beiden
tevreden to stellen, althans in zoover tevreden, dat de litigenten
zich bij het vonnis neerleggen, en dan zal dikwijls met het recht
geschipperd moeten worden. Nu is deze wederzijdsche ingenomenheid door bovengenoemd vonnis op meesterlijke wijze verkregen
en in Italie als in Frankrijk wordt de lof der arbiters gezongen,
maar, afgezien van dit geval, zal het meerendeels mogelijk zijn bet
recht niet to sehenden en partijen to bevredigen ?
Men make zich niet wijs, dat men door verplichte arbitrage
ook rechtspraak zou verkrijgen.
Indien het Hof van Arbitrage bij zijne uitspraken niet eene
sanctie beschikbaar heeft, eene kwestie, die vel.en in den lande, van
wie men zulks niet zou verwachten, met onrust vervult, dan zal
het Hof in naam rechter, maar in werkelijkheid slechts bemiddelaar
zi^n en zelfs niet naar billijkheid, nog veel minder naar recht, maar
slechts naar de politieke eischen van beide partijen moeten oordeelen.
Wat niet zeggen wil, dat daarom politievloot of Leger zoo gewenscht is. Integendeel voor het behoud van den lieven vrede is het
beter, dat het Hof van Arbitrage een geniale uitspraak doet als
deze, die weet to geven en to nemen, in plaats van met de overtuiging, dat in de omtrek van de Prinsengracht het politieleger
sluimert om bij eerste aanvraag van de meest gereede partij het
Naar toegewezene to vuur en to zwaard to sanctioneeren, de regelen
van de verschillende conventie's streng to interpreteeren en een
stroef j uridische uitspraak to geven, die partijen nog meer zou
verbitteren dan het conflict zelve. Om die reden wensch ik den
pacificisten van harte toe, dat zij nog lang niet het genoegen
zullen hebben de fregatten van de politievloot, getooid met den
vlag van efl'en goud of van blauw met een gouden hamer, waartusschen nog moet gekozen worden, den Waterweg to zien binnenzeilen.
Voldoet het vonnis den politicus ? Zeer zeker. Volgens de
Secolo heeft Dr. Fusinato, lid van het Scheidsgerecht, gezegd :
„Wij waren op den rand van den oorlog. Welnu, de oorlog
is vermeden door een vonnis van achttien bladzijden, het titelblad
inbegrepen''.
In de Fransche als in Italiaansche bladen wordt weer een beroep gedaan op de gemeenschappelijke helangen der beide natien.
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Men is er verheugd, dat de langdurige, uiterst moeilijke arbeid der
staatslieden, die eindelijk verkreeg, dat het groote wantrouwen, dat
tusschen Frankrijk en Italie zoo lang had bestaan, voor betere
relaties plaats maakte, dat die arbeid niet plotseling door een gering conflict als het onderhavige verloren ging.
Erkend moot dus worden, dat Italie, waarvan het voorstel tot
arbitrage, uitging een geheel onverplichte vredelievende daad verrichtte en der Fransche regeering waarschijnlijk een grooten dienst
bewees. Appr ecieert Frankrijk dit ? Trekt de Fransche natie leering
uit het incident? Ziet zij in, dat hare verontwaardiging niet al
to gegrond was? De ijdelheid der Franschen is weer voor een
oogenblik voldaan, omdat zij meenen, dat hunne eischen zijn toegewezen, maar bet ware goed, dat de Fransche pers haren Iezers
Bens duidelijk onder het oog bracht, dat zoowel bij de Carthage als
bij de Manouba de eiseh, dat het het Scheidsgerecht behage Italie to
veroordeelen aan Frankrijk to betalen eon franc schadevergoeding
wegens schending van de vlag en to betalen honderdduizend francs
tot herstel van moreele sehade aan Frankrijk toegebracht wegens
het niet in acht nemen der regels van het internationale gemeene
recht en de tusschen Italie en Frankrijk overeenkomsten bestaande,
is afgewezen. Het vonnis overweegt to dien aanzien dat wanneer in
een arbitraal vonnis geconstateerd wordt dat eene Macht niet aan

hare verplichtingen heeft voldaan, zulks op zich zelf reeds eene
sanctie is en dat dit niet eene supplementaire behoeft als door
Frankrijk geeischt.
Dat is politiek een moesterzet. Met zulk eon uitspraak in zUne
courant kan men rustig in het Cafe de la Pais to Parijs een whisky
drinkers en zeggen : „We hebben die franc ,wel niet gekregen,
maar zij weten nu dat zij hunne verplichting niet nakwamen. Wij
waren in het gelijk" ! Maar even tevreden is men in het Caffe
Aragno aan het Corso to Rome of zelfs in eon kioine trattoria aan
de Via Buonarotti, waar men order het genot van eon vermouth
met selzor zal zeggen : „de Franschen hebben hun franc, pour
atteinte portee au pavilion francais, niet gekregeu. Wij waren in
bet gelijk".
Voldoet het vonnis den ,juristen ?
Volgens welke regels is vonnis gewezen? Volgens het ongeschreven recht of volgens de voorschriften der Conventie's van
1909? Volgens de laatste. Waarom ? Ik weet niet, of de akte van
compromis eon artikel bevat, dat zulks beslist; ik kan mij echter
moeilijk voorstellen dat, waar de Italiaansche officieren blijkbaar
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handelden op grond van artikel 216 van het Wetboek op do
ilandeismarine, Italië onvoorwaardelijk de Conventie's van 1909
wilde zien toegepast, converitie's, die nog niet geratificeerd wares.
Pit was dus vermoedelijk een open vraag en eon gemotiveerde
beslissing to dien aanzien ware belangwekkend geweest.
Een van de meest gewichtige vragen, ni. in hoeverre de
aeroplaan aan boord der Carthage absolute of relatieve contrabande
was en of Tunis in doze, waar feitelijk Turkije geen kust meer in
Tripoli bezat, do kracht van eon neutrale tusschenhaven behield,
wordt in het vonnis ter zijde gelaten, orndat de gegevens van de
Italiaansclie regeering ors eon vijandelijke bestemming to vermoeden
niet voldoende wares. Ret Scheidsgerecht geeft helaas Been criterium voor dit al of niet voldoende zijn, maar de overweging, dat
bet telegram van Marseille, houdende nitlatingen van den mecanicien van den aviateur, niet sneer ter take dienen kon, omdat
dit ontvangen werd, nadat de Carthage naar Cagliari vervoerd was,
is m. i. onjuist. Er kunnen op bet oogenblik van zulk eene aan
houding allerlei gronden bestaan, zelfs onbekend aan de regeering,
die de opdracht tot aanhouding gaf. Zij heeft alleen daarvoor zorg
to dragen, dat, wanneer de zaak voor een Piijzenhof dient, or
voldoende materiaal aanwezig is om aanhouding of inheslagneming to
wettigen. Waarom voogt hot Scheidsgerecht, indion haar opvatting
do juiste is, or nog aan toe: ,,dailiours, ello (la dépêcho do Marseille) n'aurait pu, dans tous los cas, fournir des motifs suffisants"?
Bovendien, al warm de gegevens orutrent dit viiegtuig speciaal
niet voldoende gegrond, zoo lean niet geloochend worden, dat do
vormoedens omtront contrabands, die in hot algemeen via Tunis
vervoerd word, maar al to zeer gegrond warm en dat derbaivo ten
opzichte van dezen aeropla.an reeds een vertnoedon in hot nadeel
bostond. Vast staat immers, dat do Italiaanscho regeering reeds
maandon to voren zich bij hot Fransehe gouvernomont had beklaagd;
dat de Franscho regeering toegezegd had de zaak in onderzoek to
nemen; dat zij dit niet met noodige ijverheeft gedaan. En wanneer
men nagaat, wat do toenmalige minister Poincard omtront zijn
voorganger van Buitenlandsche Zaken in do Kamer moest orkennen,
dan zal men toogeven, dat het goduld van Italië ton oinde mocht
zijn en dat eon zolfstandig ingrijpen gomotiveerd was. Ton slotte,
indion do uitspraak stount op do rogels der Conventie van 1909,
dan is or eon actie tot schadovergoeding conform art. 64 wegons
inboslagnoming van hot vliogtuig, oventueol wegons die der postzakkon, Welke laatste maatrogel door hot Gerecht orkond is to zijn
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gesehied ter bevordering van de verzending der brievenmaal. Maar
waarop steunt de eisch tot sehadevergoeding wegens het opbrengen
van de Carthage, die niet in beslag genomen is (saisie) maar
slechts werd meegevoerd ?
Ten aanzien van de Manouba wordt gezegd, dat zij is aangehouden „daps les parages de file de San Pietro", d. i. in de
kustwateren van dit eiland, dus in territoriale waterers van Italie.
Het Hof noemt het voeren van de Manouba naar Cagliari onwettig
op grond van het feit, dat de bevelvoerende officier geen sommatie
deed tot afgifte der 29 Turken. Maar indien de motieven van
Italie tot gevangenneming voldoende wares, hetgeen door het Hof
erkend wordt, is er dan deze sommatie, voor zoover in voile zee noodig,
ook in territoriale waterers. vereischt ? En zoo j a, is niet iedere
politiemaatregel in deze waterers geoorloofd en had Italie niet het
recht, om welke reden ook de Manouba naar Cagliari to brengen ?
Ten overvloede meen ik, dat de toestand van het weer zoo slecht
was, dat de afgifte der Turken onmogelijk was en een sornmatie
derhalve zonder zin, zoodat de sommatie moest worden uitgesteld
ten behoeve van Frankrijk tot de aankomst in Cagliari, en de
tegenpartij daarvan nimmer een middel mocht makers.
Het Hof neemt dus aan, dat het voeren van de Manouba naar
Cagliari onwettig geschiedde ; de Turken werden dus op onwettige
wijze naar Cagliari gebracht, maar dit vicieert niet, zegt het Hof,
de sommatie to Cagliari daarop verricht. Maar wat wettig is in
Cagliari, kan onder omstandigheden onwettig zijn in voile zee. Het
komt mij voor, dat het systeem van het Hof tot noodlottige gevolgen
kan leiden. Een neutraal schip, uit voile zee gebraeht naar de
haven van den oorlogvoerende of van diens bondgenoot, verliest
zijn neutraliteit voor zoover het in open zee onaantastbaar is.
'Loo b.v. werd in 1810 Lucien Bonaparte op een Amerikaansch
schip, liggende in datzelfde Cagliari, door de Engelsehen gevangen
genomen. Dit was gewettigd, daar de Koning van Sardinie bondgenoot was van Engeland in oorlog met Frankrijk.
In het systeem van het Hof had men, indien het Engelsehe
fregat Pomona Lucien Bonaparte op een neutraal sebip in voile
zee had aangetroffen, dit schip slechts naar Cagliari behoeven to
brengen, om zoo met het opbrengen van het schip wel een onrechtmatige daad to verrichten, een daad echter, die de gevangenneming
van Bonaparte, die daar wettig werd, niet zou vicieeren.
Is er door het vonnis meerdere rechtszekerheid ontstaan ?
Noch ten aanzien van de Carthage noch ten aanzien van de
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Manouba laat het Scheidsgerecht er zich over uit, in hoeverre men
motieven moet hebben om dergelij ke handelingen rechtsgeldig to
verrichten. In een analoog geval zal Italic niet nalaten op analoge
wijze to handelen, en wanneer men uagaat, hoe door Engeland in
het begin van den Boerenoorlog de Duitsche Maibooten „General"
en ,,Herzog" zijn behandeld, dan kan men niet anders erkennen
dan dat Italic in deze met de meeste diligentie en nauwgezetheid
is to werk gegaan en dat de woede der Fransehe natie veeleer
tegen haar eigen gouvernement dan tegen de Italiaansche marine
moest gekeerd zijn.
Ten slotte meen ik, dat het vonnis, hoeveel succes net ook in
concreto heeft gehad, niet een verstrekkende working zal hebben,
omdat Italie zich door de luttele schadevergoeding, waartoe het is
veroordeeld, terwijl het bovendien op het kardinale punt, de Manouba,
in het gelij k is gesteld, zich niet zal laten weerhouden, waar het
moot, hare belangen in de Middellandsche zee krachtig to handhaven.
Mr. C. L. TORLEY DUWEL.

LE ESTA F EL.
J. J. Bekaar. Hoe wij Insulinde besturen. Interviews
met bestuurders in onze Oost. Haarlem. H. D. Tjeenk
Willink & Zoon, 1913.
Dat is nu eens gezonde, populaire lectuur voor alien in ons
land, die jets wensehen to weten van hetgeen de Hollanders —
niet alleen de bestuurders -- al zoo in Indic doers.
En er is zooveel to verrichten, in het belang van de bevolking,
van de ontwikkeling des lands, en niet het minst ook van Nederland's goeden naam ais koloniseerende mogendheid !
Men zegt, en ik geloof dat „men" gelijk heeft, dat zij, die
Indic reeds een aantal j aren hebben verlaten ; dit aantal behoeft
nog niet eens zoo heel lan g to zijn!! — zich geen j uiste voorstelling kunnen makers van de evolutie der denkbeelden onder de
inlandsche bevolking. Daarom ook zijn geschriften als die van den
p eer

Bekaar van belang : hij interviewde slechts personen die
hoogstens twee jaren nit Indic terug waren, en is dus in zijne
sehetsen actueel.
Zijn werk is geen lofzang alleen ; ook de bekwaamste bestuurder kan fouten maken, en lang niet alle bestuurders zijn even
bekwaam. Ook aan de critiek is dus wel een plaats gegund ; maar
met dat al: wie Bekaar's schetsen gelezen heeft, voelt hoeveel
goeds het Nederlandsche bestuur in Indic wrocht, en hoe schoone
tack voor onze ambtenaren is weggelegd.
Die schetsen zijn door velen met belangstelling gelezen Coen
ze haast alle vroeger in het Handelsbiad verschenen; mogen zij ook
in haar nieuwen vorm vele lezers trekkers!
E. B. K.
Dr. M. W. de Visser. Oud en Nieuw Japan. Leiden.
N. V. Boekbandel en Drukkerij voorheen E. J. Brill, 1913.
Men zou zelf een bij uitstek deskundige moeten wezen om
zich aan eene recensie van dit, in ieder geval zeer lezenswaard
geschrift to wagen.
Ik bepaal mij dan ook tot eene cenvoudige aankondiging ; naar
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hetgeen ik uit enkele andere bronnen vernam, geoof ik dat des
Sehrjvers mededeelingen en besehouwingen alle vertrouwen verdienen. En bij het groote belang, dat Nederland en Indië hebben
bij eene juiste kennis van de staatkundige en econoinisehe toestanden in het verre Oosten, zijn zeker geschriften als dit van
E. B. K.
veel waarde.
Mr. H. Graaf van Hogendorp. Willem van Hogendorp in
Nederlandsch Indië, 1825-1830. 's-Gravenhage, Martinus
Nijhoff, 1913.
Mr. W. van Hogendorp, de oudste zoon van Gijsbert Karel,
is tot dusver een vrij onhekend persoon geweest; in do Encyclo
paedie van Ned.-Indic is zijn naam niet genoemd, en ook in bet
nieuw Biographisch woordenboek, dat in deel II het geslacht Van
Hogendorp vermeldt, wordt hij niet besproken.
Toch zou hij dat wel verdiend hebben, al ware 'tslechts omdat
hij do Steller is geweest van ,,het beroemde kolonisatierapport van
du Bus". Hij zond van dat iijvig geschrift eene copy aan zijn
varier : nit den begeleidenden brief van Augustus 1827 (bi. 99)
hlijkt dat du Bus zich bet stuk had laten voorlezen, maar onder
de lectuur geregeld geslapen had; hij had ,.geparapheerd en geteekend", ,zonder op dit oogenblik nog to weten wat er in staat".
Het oordeel van Van Hogendorp over bet arnbtenaarspersoneel
in Indic van zijn tijd is over hot geheel zeer ongunstig. Het verwondert ons niet, in verband met al wat ons uit andere, vertrouwbare bronnen bekend is. Er was voor de regeering slechts eene
verontschuldiging: zij moest roeien met do riemen die zj had.
Maur wat ons wel treft, is hot hijzonder ongunstig oordeel
over den Burggraaf, die, tot groote ergernis van ziju secretaris Van
Hogendorp, niet het minste hegrip had van ,,stand ophouden', en
ook weinig moeite deed om op do hoogte der taken to komen.
In den Tijdspiegei van November 1896 gafik eenige uittreksels
van brieven, waarin op weinig vleiende wijze over Du Bus wend
gesproken. De Kook, hoog vereerd door alien die veel met hem
hadden to doen gehad, schreef eind 1829 aan Cochius: . . . ,,den
schrijver (du Bus) veracht ik orndat hij klaarblijkelijk niet ter
goeder trouw handelt en hoopt er mij onder to brengen". Doch bij
voegde er philosophisch hij: ,,ik maak er mij niet boos om, omdat
ik dan desk dat wij bier eon vrije drukpers missende ook goon
oppositie hebben, en mijn vriend do Commissaris-G-eneraal is voor
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mij wat de oppositie voor de ministers in Engeland en Frankrijk is".
Kort daarna heette het: „met een man gelijk de CommissarisGeneraal is niets aan to vangen".
Men heeft kunnen denken dat Kier, om de eene of andere
reden, persoonlijke animositeit in het spel was. De schuld der
slechte verhoudingen kon ook bij De Kock liggen; overal ter wereld
hebben oak de verdienstelij kste mannen hunne bedillers, en moeten
zij zich troosten met de gedachte dat wellicht de geschiedenis hun
recht zal does wedervaren.
Maar -- nu weer met dit belangrijk boek van Van Hogendorp! —
gaandeweg moet men tot de slotsom komen dat het bestuur van
Du Bus een fiasco is geweest; dat deze haast alle eigenschappen
miste die voor zijn hoogen post, in een moeilijken tijd als de zijne
vooral, zoo noodig waren (zie o. a. bl. 67).
Niet alleen voor de beoordeeling van Du Bus heeft het pier
besproken boek groote waarde ; meer nog, dunkt mij, voor de kennis
van den algemeenen toestand op Java van zijn tijd. Wat Willem
Van Hogendorp daarover, b.v. op bl. 74 schrijft, „spreekt boekdeelen"; en wanneer wij ons herinneren hoe nog tientallen van
j area daarna door het aanvankelij k zoo geprezen cultuurstelsel, met
zijn consignatie-stelsel en batigslot-stelsel, benevens allerlei andere
maatregelen de vrij e ontwikkeling van handel en nij verheid werd
belemmerd, dan komen wij tot de slotsom : het moet wel eon rijk
land geweest zijn dat dat alles heeft kunnen verdragen ; en ook :
hoe groot zal de algemeene welvaart er niet kunnen worden, wanneer
men alles vermijdt wat hare ontwikkeling tegenhoudt !
E. B. K.
Onze koloniale landbouw. IV. -- Caoutchouc, door Dr. A.
J. ZJltee. Haarlem. H. D. Tj eenk Willink & Zoon, 1913.
Ziehier het vierde der populaire handboekjes over NederlandschIndische landbouwproducten, -- evenals zijn drie voorgangers geheel beantwoordende aan het doel der uitgaaf : den niet-vakman
voldoende ,,op de hoogte to stellen van de beteekenis der landbouwproducten van Nederlandsch-Indio en de wijze waarop doze
gewonnen worden."
Slechts eene enkele maal betrappen wij den Schrijver op
onnauwkeurigheid van uitdrukking. Zoo op bl. 29, waar hij het
heeft over tusschenbeplantingen, in de rubbertuinen, met koffieboomen :
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„Gaat de koffie de Hevea's hinderen, dan worden deze gedeeltelijk verwijderd". Uit de volgende regels blijkt dat met „deze"
niet de hevea's bedoeld worden
Ook het verhaal, hoe Wickham in 1876 de zaden van de
Pararubber uit Brazilie naar Engeland verscheepte, is dunkt mij
niet over- d uidelij k.
Maar dit zijn kleinigheden.
Dr. Ultee heeft een zeer fielder beeld gegeven van de wijze
waarop in onze Oost thans de rubbercultuur wordt gedreven, en
hij heeft zich daartoe bepaald, -- misschien ook omdat anders zijn
werkje to veel omvang krijgen zou. Tegen deze beperking is niets
in to brengen, al hadden wij wel gaarne nog jets vernomen van
de in 't wild groeiende rubberplanten. De djeloetoeng van Borneo
b.v., die in den laatsten tijd nog al op de spraak kwam, valt
buiten het kader, wat in zoover jammer is nu men er ook in onze
encyclopaedieen het stilzwij gen over bewaard vindt.
Ook in dit deeltje komen de aardige illustraties, doordien het
formaat tot to zeer verkleinde reproductie dwong, niet altijd tot
haar recht.
E. B. B.

Historisch gedenkboek der herstelling van Neerland's
onafhankelijkheid in 1813.... onder leiding van G. J. W.
Roolemans Beynen, geillustreerd onder toezicht van Mr. N.
Beets. Tweede Deel. Haarlem. De Erven F. Bohn, 1913.
Weinige maanden geleden (Ooze Eeuw, 1913, II bl. 142) kondigde ik het eerste deel van dit buitengewoon belangrijke werk
aan, en thans ligt reeds het tweede deel sinds geruimen tijd to
wachten op eene korte vermelding in deze rubriek. Van eene beoordeeling kan bezwaarlijk sprake zijn, nu de verschillende afdeelingen werden bewerkt door personen die wel als de meest
bevoegden mogen worden aangemerkt; tegenover hen staat de
referent als belangstellend leek.
De omwenteling to Amsterdam is uitvoerig beschreven door
Mr. W. R. Veder, gemeente-archivaris, en Dr. Job. C. Breen,
adjunct-gemeente-archivaris dier stad. Kon men het werk aan
meer deskundigen toevertrouwen ? Zeker niet! En dergelijke vraag,
met dergelijk antwoord, kan men stellen ten aanzien van alle
verdere opstellen, waarin wordt verhaald wat verder in NoordHolland geschiedde.
Ook dit deel is fraai geIllustreerd.
E. B. B.
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Hendrik van der Wal. Het zegefeest. Drama in een bedrij f. (Uitgave der maatschappij voor goede en goedkoope
lectuur).
Er moet voor een schrijver, dunkt me, lets benauwends in zijn
gelegen ; zijn werk in eene verzameling to zien opgenomen, die zich
met nadruk aankondigt als goed en goedkoop. Goedkoop is dit
drama zeker ; het kost slechts vijf en twintig cents, en voor dien
geringen prijs krijgt de kooper een kort spel vol hartstocht en
actie, met onmiskenbaar dramaturgisch talent in een reeks van
dialogen samengevoegd, met eenvoudige, niet gecompliceerde karakter- (of typen-) uitbeelding, in meestal correcte, sours boeiende taal.
Maar is nu dit drama ook goed ? Is het als historisch drama wat
het behoort to zijn?
Natuurlijk is een drama in een bedrijf eene dramatische schets.
De kunstenaar werkt daarin niet slechts met eigen gegevens, dock
ook met hetgeen hij bij zijne hoorders bekend veronderstelt; zijn
zijne persoonlijkheden historisch, dan neemt hij aan dat zijne lezers
die kennen, terwijl hij zich het recht voorbehoudt binnen zekere
grenzen de historische traditie aan to vullen, wellicht zelfs to
wijzigen, naar de eischen zijner psychologische conceptie. De vraag
is maar, hoever hij daarmee mag gaan.
Nu heeft Carthago — immers Ilido's rijk ! — niet slechts op
de verbeeldingskracht van moderne dramatici en romanciers altijd
suggestief gewerkt, maar reeds voor de schrij vers van de oudheid
is met Carthago geheel de Libysche kust een van die gezichteinders
der histtorische waarheidsiiefde, waar werkelijkheid en verdichting
ineenvloeien. Welk eene gelegenheid biedt voor een romanticus
als Titus Livius het schouwspel van Carthago's laatste krachtsinspanning in het eigen land, dat somber eind van Hannibals
schitterenden tocht ! Welk eene gelegenheid bieden die sprekende
f guren van een' Hasdrubal, een' Syphax, een' Masinissa om den
tweeden Punischen oorlog in een drama to doers eindigen !
Het is het jaar 204 v or onze jaarteiling. De groote Scipio is
geland op Africa's kust. Met behulp van den Numidier Masinissa —
kort to vor•en in Spanje nog zijn gevaarlijke vijand, dock thans
voor Rome gewonnen — heeft hij de Carthagers verslagen en
Syphax den Westnurnidischen bondgenoot der Puniers gevangen
genomen. Maar onder de krijgsgevangenen is ook — begint hier
de verdichting de soberheid der historie to versieren? — Hasdrubals
zeldzaam bekoorlij ke dochter Sophonisbe. En als Naar man is weggevoerd om als krijgsgevangene naar Rome gebracht to worden,
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dan weet ze door to dringen tot de plaats waar zion Soipio's gun steling, koning Masinissa bevindt; zij werpt zich aan zijne voeten
en smeekt hem - met woorden, met gebaren, met al die middelen
die aan eene schoone Carthaagsche prinses onweerstaanbare overmacht verzekeren - haar to redden, of haar de middelen to verschaffen om zich door den dood aan de schande der slavernij to
onttrekken.
Masinissa - ,,toegankelijk als de Numidiërs zijn voor de aandoeningen van den liefdeshartstocht" - draalde, alzoo verhaalt ons
Livius, geen oogenblik. Hij stelt aan de schoone Vorstin voor, hem
op staanden voet to huwen: Scipio zal zich iminers ontzien de veroveraarshand uit to strekken naar de echtgenoote van zijn vriend
en gunsteling! - Maar als bet huwelijk voltrokken is, blijkt d
Numidiër zich in zijnen Romeinsehen veidheer to hebben vergist.
Met scherpe woorden verwijt Scipio aan Masinissa zijne zwakheid.
Do begeerte voor eene vrouw had hem niet mogen doers vergeten
welke plichten de vriendschap met een consul van Rome aan een' waren
bondgenoot stelt. En Masinissa? - Hij begrijpt welke de eischen
zijn van het Romeinsche boodgenootschap.... en van zijne eigene
cariière, en hij zendt ,,alsnog" aan Sophonisbe met een' afscheidsbrief bet tot hare bevrijding benoodigde vergif. Zeif is hij daarrma
eon lange reeks van jaren de bevoorrechte bondgenoot van Rome
gebleven!
Niemand kan voorbijzien, hoe zeldzaam vruchtbare gegevens
doze geschiedenis van den listigen en begeerigen Africaauschen
Vorst oplevert voor een bociend karakterdrama, vooral door bet
werkelijk historisch eind: Masinissa's lange en rustig genoten bondgenootenpositie. Maar wie dat bedenkt zal moeilijk vrede kunnen
hebben met de opvatting die de Beer van der Wal blijkt to zijn
toegedaan ten opzichte van dichterlijke vrijheid.
Do persoon van Sophonisbe - zonder twijfel eene romantische veeleer dan eene historische figuur - geeft one zoo to
zeggen aan iederen dichter het recht haar juist zoo to schilderen
als zijne dramatische inventie dat eischt. Maar wie, die weet wat
Masinissa geweest is, kan vredo hebben met de wijziging in zijne
levensgescbiedenis door v. d. Val bedacht?
De Nederlandsohe dichter maakt van den sluwen Numidiër
eon zuiver romantischen held, die den strijd tusschen edele vriendschap voor Scipio en niet minder edele liefde voor Sophonisbe,
zijne vroegere bruid, aldus beslist, dat hij wanneer het hem duide
lijk wordt dat zijne liefde hem tot verraad aan Rome zal brengen
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zich zelven op zeer melodramatische wijze den dolk in het hart steekt.
Mij dunkt, dat de dichter om zulk een' strijd met zulk een
einde to dramatiseeren liever niet Masinissa had moeten kiezen.
B. K.

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgencde boekwerken :
Dumas en Gaillardet. De Loren van Nesle. Drama in vijf bedrijven.
Vertaling Mr. M. G. van Loghem. (Tooneelbibliotheek).
Mr. H. J. Smidt. Suriname en Nederland. Naar aanleiding van de
bacoven .zaak. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon, 1913.
J. C. vin den Belt. De Balkanoorlog 1912. Ilitgave Ma yors, Yelp, 1913.
L. van der Waals. Aandachtige Gedichten (Bloemlezing). Haarlem,
J. W. Boissevain & Co.
Guido Gezelle. Gelegenheidsgedichten. XIII en XIV. Amsterdam,
L. J. Veen.
Het jaar des Dichters. Muzenalmanak voor 1913. Apeldoorn, Dixon & Co.
G. del Vecchio. Veber einige Grundgedanken der Politik Rousseau's.
Italiaansch. En Duitsche vertaling in Archie fiir RRechts- u. Wirthschaftsphilosophie.
G. J. J. Louwerse. Minucius Felix, een modernist P Geloof en Wetenschap, VIII, 6, 1913.
Jan Veltman. De Vlaamsche Scharenslijper. Nijkerk. G. F. Callenbach, 1913.
Serie Groene Boekjes onder redactie van H. W. S. Wim door E.
Palma. De Dochter van den Socialist, door P. A. Sparenburg Jr. Nijkerk.
G. F. Callenbach, 1913.
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(II. Slot).
Willem IV kwam, zag, maar overwon niet. De jongere
tak der Nassau's, die van Jan den Oude afstamde, had zich.
in de Republiek altij d met de tweede plaats moeten vergenoegen ; de Friesche stadhouders stonden altijd nog weer
onder dan naast hun grooter en machtiger neven, de
Oranje's. Geen beter bewijs van hun geringe beteekenis
dan het opmerkelij ke feit, dat men in onze geschiedenis
kalmweg twee stadhouderlooze tij dvakken aanneemt, hoewel
de rij der Friesche Nassau's nimmer was onderbroken. Van
die Friesche Nassau's was de eerste, Willem Lodewij k, een
man van groote gaven, die stellig in menig opzicht boven
zijn neef Maurits moet worden gesteld. Als militair de
leermeester van Maurits, in zaken van godsdienst en staatkunde zijn meerdere en dus ook diens mentor, heeft Willem
Lodewijk bovendien in zijn verkeer met de dikwijls weerbarstige Friezen uitnemende h oedanigheden van tact en
beleid ten Loon gespreid. De militaire traditie van de
Friesche stadhouders is gebleven, de politieke minder. Ernst
0. E. XIII 8
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Casimir en Hendrik Casimir I hebben den dood gevonden
in den strij d tegen Spanje. Willem Frederik, door zijn
huwelijk aan de Oranje's verwant, was de getrouwe secondant van Willem II. Hendrik Casimir II stood dikwijls in
gespannen verhou.ding tot Willem III, die hem niet geheel
vertrouwde. Jan Willem Friso handhaafde weer de militaire
traditie van zijn geslacht in den Spaanschen successie-oorlog.
Behalve Willem Lodewij k heeft geen dezer vorsten
grooten invloed op 's lands lotgeval gehad ; hun waardij
gaf hun daarop ook geen recht. In den rea el mannen van
nauwgezette plichtsbetrachting, muntten zij toch niet uit
door hooge gaven van verstand en gemoed. Zij waren gewoon geraakt op den achtergrond to staan, waar zij zich
ook wel thuis ge voelden ; een groote verantwoordelij kheid
hebben zij nimmer behoeven to dragen. Intusschen werd
de zoon van Jan Willem Friso, Willem IV, in 1747 tot
veel hooger ambt, grooter macht en zwaarder verantwoordelijkheid geroepen dan een zijner vaderen ooit had bekleed.
Het is aan alles to zien dat hij, geboren als de man van
het tweede plan, onmogelij k de zware eerste rol kon overnemen, die het lot in zijn handen had gesteld. Hetzelfde
kan worden gezegd van zijn zoon. Zeker zouden beiden nitnemende Friesche stadhouders zijn geweest; voor de regeering
der Republiek schoten hun krachten to kort. Zij zelf hebben
dat allereerst pijnlijk gevoeld, nimmer hebben zij zich geheel thuis gevonden in hun zware verantwoordelijkheid.
Ook de bevolking merkte op, waarin zij to kort scb oten.
W anneer Willem IV sterft, is er „geen commotie ter wereld".
Wanneer Willem V heen gaat, is er niemand om hem
ferug to houden.
Het stood evenwel geschreven, dat uit dezen scam van
middelmatige, ijverige en ook wel kundige vorsten een man
zou voortkomen, die zich zou onderscheiden als een krachtige persoonlij kheid bij uitnemen dheid. Koning Willem. I
is zeer verschillend beoordeeld ; bij zijn blijde inkomst in
1813 als een Gideon, een. David begroet, ging hij in 1840
peen, door niemand betreurd. Hij verdient het een nosh
het andere. Willem I was in den grond geen man om
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pop ulair to worden; hij miste daartoe zoowel de hoogere
als de lagere hoedanigheden. Maar evenmin verdient hij
de verguizing, die later zijn deel was.
Populair kon Willem I reeds hierom niet worden,
omdat hem een warm gemoedsleven ontbrak ; ook het yolk,
dat hij regeerde met groote bekwaamheid en toewijding,
had geen groote plaats in zijn hart. Sterke gemoedsaandoeningen hebben dezen zeer verstandelijk aangelegden
vorst zelden bewogen. Het leven en vooral het regeeren
was voor hem vooral een zaak van het redeneerend verstand ; het gemoed bleef in den regel daarbuiten. Men
ziet hem het best, zoo men in hem nog den spruit ziet
der achttiende eeuw. Hij is nog de volbloed rationalist,
die als vorst uitsluitend werkt met beginselen en schema's.
Twijfel aan de juistheid van zijn inzicht kwam zelden bij
hem op; tegenover zijn altijd wankelmoedigen vader komt
hij in dat opzicht gunstig uit. Maar juist de groote waarde,
die hij aan eigen inzicht hechtte, maakte hem niet alleen
blind voor het oordeel van anderen, maar ook volkomen
ongevoelig voor de sentimenten van individuen en groepen.
De oppositie der Belgen, half zaak van berekening, half
van sentiment, heeft hij daardoor nooit volkomen begrepen,
nog minder geschat. Van godsdienstig e gevoelens en
kerkelijke hartstochten had hij weinig begrip ; de kracht
der Katholieke kerk heeft hij nimmer gepeild ; in dezen
vooral is hij steeds de echte achttiende-eeuwer, de Josephist
gebleven. De staat, en deze verpersoonlij kt in den vorst,
is voor hem de hoog ste uiting van menschelijke organisatie ;
aan dien staat moeten dus alle andere machten, ook kerkelij ke ondergeschikt blij Yen of worden gemaakt.
Ook nog in een ander opzicht is hij steeds een achttiende-eeuwer gebleven. Hij vereenzelvigt den vorst geheel
met den staat en dezen met het yolk. Ook in dezen zin,
-dat hij het yolk gevormd ziet, zoodra de staat aanwezig
is en de vorst regeert. Historischen zin had hij evenmin
als de meeste van zijn tijdgenooten. De achttiende eeuw
heeft opmerkelij ke voorbeelden gegeven van de volslagen
willekeur, waarmede met volken, staten en vorsten werd
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omgegaan, omgesold zou men bijna schrijven. Napoleon
heeft niet anders gedaan dan dat voorbeeld navolgen en
het Weener congres deed niet anders. Dat een yolk nog
jets anders is dan een groep onderdanen, die toevallig in
elkanders buurt wonen, daarvan begreep men niet veel;
dat gevoelde Frederik de Groote evenmin als Napoleon en
deze evenmin als Willem I. Frederik lijfde zonder bezwaar
honderdduizenden Poolsche onderdanen in; Napoleon schiep
het koninkrij k Westfalen; Willem I regeerde in Fulda en
Corvey en hechtte Nederland aan Belgie.
Dat geheel verstandelij k bezien der staatkundige verh oudingen had echter ook zijn zeer goede zij de. Willem I
had weinig gemoedsleven, maar kwade hartstochten hebben
hem daardoor ook nimmer bewogen . Hij gebruikte steeds
zijn verstand, voor een regent dikwijls weer lof dan blaam.
Want dat verstand gebruikte hij in den regel goed. net
is voor Nederland, dat in 1813 geheel aan zelfreg Bering
was ontwend, een gewichtige zaak geweest, dat de nieuwe
vorst wist wat regeeren was. Zeker, er is onder Willem I
heel wat voorloopig of niet geregeld, ook veel niet goed
gesehikt; maar to ontkennen valt het niet, dat er door den
Koning zeer veel is tot stand gebracht en dat wel grootendeels door zijn persoonlij ken arbeid. Zij n werkzaamheid en
zijn toewijding aan 's lands dienst waren onbegrensd ; zijn
gezondheid heeft er dikwij is onder geleden. Als administrateur had hij zijn gelij ke niet. Hij had een zeer ruime
kennis en wist zich van de meeste zaken goed en grondig
op de hoogte to stellen. Hij had de taken geheel in zijn
hand; in dat opzicht was hij een echte zakenman. Ook
in dezen zin, dat hij bij voorkeur zich wij dde aan de stoffelijke welvaartt van zijn land. Hij is de koopman-koning,
gelij k hij in Engeland werd genoemd, die zich vooral de
bevordering van handel en nij verheid ten doel stelde. Dat
was zeker uitnem.end in een tij d, toen deze bronnen van
volkswelvaart geheel en al opnieuw moesten worden aan-

geboord ; de verdienste van den Koning in dit opzicht is
zeker groot en onbetwistbaar, al troffen zijn middelen niet
altij d doel en al heeft hij ook den Hollandschen ha ndel
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zeer ernstig benadeeld tez wille der Belgische nij verheid.
Ook in dezen zin was Willem I een echte achttiendeeeuwer, dat hij een verlicht despoot Wilde zijn. Zeer sterk
is bij hem ontwikkeld
en juist dat stelt hem in scherpe
tegen stelling tot zijn vader de zucht om to heerschen,
zijn wil aan anderen op to leggen. Sterker nog dan zijn
verstand was zijn wil, negatief zoowel als positief. Wat
hij niet Wilde, zou men niet licht van hem gedaan krijgen;
wat hij Wilde en gewoonlij k Wilde hij dat krachtig, moist
hij ook tot stand to brengen. Zijn geheele positie, zijn
koningschap, zijn staat, de vereeniging van Noord- en
Zuid-Nederland, had hij niet verkregen zooals zijn grootvader door rustig of to wachten, maar door eigen werkzaamheid en ijzeren volharding. Hij wist, wat hij wilde
en zette door, wat hij zich voorgenomen had. Juist daarom
is zijn einde ook zoo tragisch geweest. Wat Willem I in
1840 opgaf en moest opgeven, was meer dan zijn kroon;
het was zijn levenswerk. Het is stellig to veel gezegd,
wanneer men de regeering van Willem I een mislukking
noemt ; maar dat er niet veel is overgebleven van hetgeen de Koning heeft gewild en tot stand gebracht, is
wel zeker.
Maar hoe ook het oordeel over zijn regeering moge
uitvallen, een man van beteekenis was deze Prins van
Oranje stellig ; zoolang hij er was, heeft men rekening met
hens moeten houden. Pat was reeds hit geval geweest
onder de oude Republiek, nog weer in de ballingschap.
Na een niet zeer gelukkig militair debuut in den eersten
coalitie-oorlog ging ook hij met zijn ouders en zijn eigen
gezin den 18 Januari 1795 to Scheveningen scheep naar
Engeland.
De stadhouderlij ke familie werd in Engeland hofelij k
ontvangen ; zij kreeg Hamptoncourt ter bewoning, gewij d
door de nagedachtenis van den Koning-Stadhouder. Intusschen openbaarde zich al spoedig een scherp en ook diepgaand verschil van meening tusschen Willem Frederik en
zijn vader. Willem v was overeenkomstig zijn geheelen
gemoedsaard een conservatief, zelf een reactionnair in merg
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en been; Coen hij nit de Republiek moest vluchten, begreep
hij nauwelij ks waarom ; van de teekenen des tij ds verstond
hij niets. Zij n zoon, kind van een anderen tij d, had reeds
in zijn jeugd kennis gemaakt met den heftigen partij strij d
in den Patriottentij d ; later had hij de Fransche revolutie,
zij het op een afstand, mede aanschouwd. Deze teekenen
hadden tot hem gesproken ; hij had wellicht nog meer
gevoeld dan begrepen, dat een nieuwe tij dkring was ontsloten en dat het oude voor goed voorbij was. Terwijl
Willem V zich nimmer iets anders heeft kunnen voorstellen
dan een herstel van de oude Republiek met al haar verouderde rechten en oude misbruiken, begreep de Erfprins,
dat die oude Republiek der Geunieerde Provincien voor
altij d was ondergegaan ; het gerucht ook der gebeurtenissen in de Bataafsche Republiek, waar buiten Oranje om
de moderne eenheidsstaat werd gevestigd, bevestigde hem
in die meening. Een terugkeer naar Nederland zou hij
aanvaarden onder elke voorwaarde, die den luister van
zijn geslacht ongerept liet en mime ontwikkeling schonk
aan de maeht van zijn huffs. Overtuiging ging pier samen
met belang ; hij zag zeer goed, dat zijn vader door zijn
halsstarrigheid dreigde alle leans op een verzoening met
Nederland onmogelijk to waken; het gold pier het belang
van het Huis, dat den jongen Erfprins evenzeer of eigenlijk
nog meer aanging dan den ouden Prins. Willem Frederik
gevoelde, dat zijn eigen toekomst op het spel ward gezet
door zijn vader, die geen toekomst meer zag dan een
onmogelij ke en Wiens neiging tot rust en tot berusten in
de ballingschap nog was vergroot. Willem V stond hardnekkig op zijn stuk ; hij was principieel en week van zijn
beginsel geen duimbreed af. Hier stuitte hij echter op
even groote hardnekkigheid bij juister inzicht van zijn
zoon. De Erfprins had niet de gave harde dingen in
aangename vormen to kleeden ; hij moist ook zijn ouders
niet voor zich to winnen ; altij d is hij door zijn houterigheid en hoekigheid eenzaam door het leven gegaan. Hij
ging zijn eigen weg zonder op to letten of zelfs maar to
verwachten, dat iemand met hem mede ging. Zijn eerzucht
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dreef hem voort op dien weg, waarop al dadelij k zijn
vader niet geneigd was hem to volgen. Een samengaan
van beiden bleek al spoedig onmogelijk ; actie en reactie
of liever indolentie kunnen niet naast elkander bestaan,
nog minder samenwerken.
This scheidden Prins en Erfprins al spoedig van elkander, vooral then naast het principieele verschil een geschil
op praktisch politiek terrein bleek to bestaan. Willem V,
de zoon van een Engelsche moeder, was zijn leven lang
Engelschgezind geweest ; hij verwachtte nu ook uitsluitend
hulp en Neil van Engeland. Niet alzoo de Erfprins. Hij
verweet terecht aan de Engelsche regeering, dat zij in
1794 de Republiek in den steek had gelaten en daardoor
onmiddellij k Naar ondergang bevorderd, zoo niet veroorzaakt. Hij vergat echter, dat het voor het huis van Oranje
verstandig was daaraan niet to herinneren, daar Engeland
toch ten slotte de eenige macht was, die wezenlij ken steun
kon geven ; van Pruisen, dat in April 1795 bij den vrede
van Bazel een langdurige neutraliteitspolitiek inwij dde,
was in dat opzicht niets to verwachten. Toch begaf de
Erfprins zich in September 1795 naar Berlijn, waarheen zijn
gezin hem in Mei 1796 volgde.
Flier beraamde hij kon bet wel anders ? allerlei
plannen voor de toekomst. Hij wend to Berlijn als 's Konings
schoonzoon met veel onderscheiding ontvangen en behandeld, maar politieken invloed kon hij niet uitoefenen ;
Pruisen bleef neutraal en moest dus Frankrij k ontzien.
Toch heeft het verblijf van Willem Frederik to Berlijn
deze beteekenis, dat hij politiek zelfstandig is geworden ;
feitelij k wordt hij reeds nu het hoofd der Oranj epartij
zoowel in de Republiek als daarbuiten. Hij voert een uitgebreide correspondentie en heeft groote, zelfs de grootste
plannen ; deze verbannen Prins denkt niet alleen aan herstelling van zijn huffs in de Republiek, maar ook aan vereeniging van Nederland en Be]gie. Hersenschimmer_, zeker,
maar die zelfvertrouwen verraden en, wat even noodig
is, een vast vertrouwen in de toekomst.
Het moet den Erfprins echter al spoedig duidelij k zijn
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geworden, dat zijn vader de wereldsche zaken duidelij ker
inzag dan hij zelf, then hij vooral op den steun van
Engeland rekende. Engeland bleef Frankrijk beoorlogen,
ook Coen Oostenrij k in October 179 7 to Campo Formio
vrede sloot. Maar de gebeurtenissen groeiden snel. Nauwelij ks een jaar na dezen vrede was de tweede coalitie tegen
Frankrij k gereed. Engeland verbond zich met Rusland,
met Oostenrij k, met tal van kleine bedreigde staten. Ook
met Pruisen ? Ernstige pogingen zijn gedaan om den
jongen konin g Frederik Willem III uit zijn neutraliteit
to verlossen ; ook de Erfprins was bij die onderhandelingen
betrokken. Alles is evenwel mislukt; de tweede coalitie
trok zonder Pruisen to veld e.
In de plannen der verbonden mogendheden was ook
opgenomen een aanval op de Bataafsche Republiek. Het
sprak van zelf, dat voor deze expeditie ook beslag werd
gelegd op den Erfprins van Oranje; de oude Willem V
miste daartoe alle geschiktheid of neiging. Intusschen had
men zijn medewerking noodig voor het politieke doel, dat
men beoogde : het herstel van het huis van Oranje ten
bate der coalitie.
Het is her niet de plaats de geschiedenis van 1799
in bij zonderh eden to beschrij ven ; slechts enkel e punten
moeten worden herinnerd. De Engelsche vloot, die in
Augustus voor Den Helder verscheen, eischte doze vesting
en de Bataafsche vloot op voor den Prins van Oranje; de
Engelsche admiraal liet nevens zijn eigen de Oranj evlag
waaien ; zijn proclamatie beloofde herstel der oude orde van
zaken onder den Prins van Oranje. Men ke pt het gevolg ;
de Nederlandsche vloot gaf zich aan de Engelschen over,
die zich haastten Naar in veiligheid to brengen. Maar
vender kwam men weinig : de verwachte opstand ten gunste
van het Oranj ehuis bleef uit ; geen hand verzette zich voor
de voorgespiegelde herstelling der oude Republiek. De
komst van den Erfprins zelf in Noord-Holland bracht daarin
geen verandering. Hij was in het begin van Augustus to
Lingen gekomen to midden van zijn aanhangers en vertrouwden om een inval aan de oostgrens der Republiek to
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org aniseeren. Zoodra de inval in Noord-Holland echter
scheen to slagen, ontbood de Engelsche opperbevelhebber
Abercromby den Erfprins daarheen, ook om den Pruisischgezind geachten en daarom verdachten vorst bij en in de
hand to hebben. Het spreekt van zelf, dat in zulke om.standigheden van een zelfstandige actie geen sprake kon
zijn;; de Erfprins heeft wel eenigen tij d in Alkmaar geresideerd, maar invloed kon hij niet uitoefenen; hij was zoowel
gebonden door de besluiten der Engelsche regeering als
door de proclamatie van zij n vader, die aan de Nederlanders
alle zegening en van het herstel der oude Republiek beloo ede.
Daaraan vi gil natuurlijk niet to denken; men wenschte in
den grond evenmin een Franschen als een Engelschen
invloed in Den Haag; men wilde van Willem V niets meer
weten ; of men zijn zoon terugverlangde, zou geheel afhangen van de wijze, waarop hij terugkwam. Maar boven
alles wenschte men de opening der zee, het herstel van
den koophandel.
Zeer ontmoedigd moest de Erfprins ten tweeden male
het vaderland verlaten. Er scheen voor hem weinig leans
meer, just omdat de coalitie al spoedig op ontbinden
stored en de vrede naderde. Rusland onttrok zich reeds in
1800 aan het verbond. Oostenrijk sloot in Februari 1801
den vrede van Luneville. Den 1 October werden de preliminairen van vrede to Amiens g eteekend, den 27 Maart
1802 door den definitieven vrede gevolgd. Alles en ieder
in Europa richtte zich naar den vrede in, ook het huis
van Oranje. De oude Willem V vertrok in November 1801
uit Engel and, stak over naar Duitschland en deed den
9 December zijn intocht in Dillenburg. Hij gaf den tweeden
Kerstdag op het slot Oranienstein zijn bekenden brief,
waarbij hij zijn aanhangers in de Republiek verlof gaf zich
bij de nieuwe reg eering van het Staatsbewind aan to
sluiten. Hij gaf Nederland prij s en stelde zich tevreden
met tot zijn dood toe 9 April 1806 zijn getrouwe
Nassauers to regeeren.
Minder spoedig berustte de Erfprins. Zoo hij dan al
Nederland prij s gaf, hij wenschte zich althans een vorstelij k
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bestaan to verschaffen. Meer dan eens was reeds tusschen
de mogendheden onderhan.deld over een schadeloosstelling
aan het huis van Oranje voor het verlies van ambten en
bezittingen in de Republiek ; zoodanige schadeloosstelling
zou natuurlijk moeten woten gevonden in Duitschland,
waar door de secularisation heel wat heerloos land lag.
Willem V, ook in deze dingen principieel, had daarvan niets
willen weten, nu hij daarin terecht een erkenning van
de revolutie van 1795 zag. Zij n zoon, meer praktisch en
werkzaam, wenschte zich liever aan de omstandigheden
aan to passen ; met moeite verkreeg hij van zijn vader
verlof in dezen voor de toekomst van zijn geslacht to zorgen.
Daartoe bond de gesloten vrede de gelegenheid. In
Februari 1802 begaf de Erfprins zich naar Parij s om van
Bonaparte en Talleyrand een lap Duitschen grond to vragen.
Men kan niet zeggen, dat hem deze stap zwaar is gevallen.
Hij zocht iets in de wereld to zijn en de weg daartoe liep
over Parijs, waar de politieke fortuinen werden gemaakt en
gebroken. Ook deze geboren vorst kwam onder den indruk
van den Eersten Consul, die alles aan zich zelf dankte.
Oranje bewonderde het nieuwe Frankrijk en zijn instellingen.
Maar de reg eling van de hem toegedaehte schadeloosstelling ging geheel buiten hem. om. Bij tractaat van 23
Mei 1802 wezen Frankrij k en Pruisen aan het huis van
Oranje toe het bisdom Fulda, de abdijen Corvey en Weingarten, de stad Dortmund en eenige bezittingen in Zwaben;
daarvoor moest het huis afstand doen van zijn Nederlandsche
ambten en domeinen. De Erfprins was in zijn verwachtingen
teleurgesteld; zijn waardeering voter het genie van Bonaparte heeft door die teleurstelling sterk geleden.
Willem V nam noodgedrongen de nieuwe bezittingen
aan, maar om ze dadelij k aan zijn oudsten noon of to staan.
De vier jaren, dat deze to Fulda heeft geregeerd, zijn voor
zijn ontwikkeling zeer merkwaardig. Zij hebben hem in de
gelegenheid gesteld zijn onmiskenbare regeertalenten ten
toon to spreiden. Aan den stoffelijken opbloei van zijn landen
heeft hij naar vermogen gearbeid ; ook voor het onderwij s
heeft hij veel gedaan. Maar zijn plaats was ook daar geen

DE BETEEKENIS VAN

1813.

171

blijvende. Voor zijn zekerheid was een goede verstandhouding
tot Frankrij k de onafwij sbare voorwaarde. Deze liet weldra
alles to wenschen over. Napoleon nam het euvel op, dat
de Prins buiten hem om onderhandelingen aanknoopte
met het Staatsbewind over de teruggave van zijn in beslag
genomen efecten en ander roerend bezit. De Keizer ging
in de Oranjes agenten van Engeland zien, omdat zij ook
na het hervatten van den krijg een jaarlijksche toelage
van 20.000 pond van de Engelsche reg eering bleven trekken. Toen dan ook Napoleon in September 1804 to Mainz
verscheen om zich door de Duitsche vorsten to laten
huldig en, miste hij Willem V en zijn zoon in zijn gevolg ;
de Keizer besehouwde hen voortaan als zijn vijanden.
Het lot der Oranj es hing echter minder of van den
wil van Napoleon dan van zijn verhouding tot Pruisen.
Bleef Pruisen neutraal of was het gelukkig in den oorlog,
dan was men zoo wel to Dillenburg als to Fulda veilig ; maar
een nederlaag van Pruisen zou stellig de Oranjes in den
maalstroom. meesleepen. Die nederlaag en die ondergang
kwam in 1806. Den 9 April van dat jaar stierf Willem V;
zijn zoon volgde hem ook in zijn Nassausehe staten op.
Niet voor lang. Reeds bij de oprichting van het Rijnverbond, den 16 Juli 1806, werden de Nassausche landen
verdeeld on der Nassau—Weilburg en het nieuwe groothertogdom. Berg. Nauwelij ks brak kort daarna de oorlog
van Frankrij k en Pruisen nit, of de Prins sloot zich bij
deze ni og endheid aan ; hij werd door Napoleon met het
verlies van Fulda en bijbehoorende landen gestraft. Zoo
deelde hij in alle ellende der Pruisische monarchie. Te
Erfurt krij gsgevang en, wend hij op parool vrij gelaten, maar
was daardoor ook voor Pruisen verloren. Wat hem nog restte,
was zich zelf en zijn familie in veiligheid to stellen . Op
zijn vlucht naar het Oosten smeekte hij in een radeloos
schrij ven Napoleon hem althans Fulda terug to geven ;
n atuurlij k was een weigering het gevolg ; een tweede
smeekbrief bleef zelfs onbeantwoord; ten derden male schreef
de Prins, dat hij zich onder Fransche beseherming stelde;
geen antwoord volg de. In de grootste onrust en diepste
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ellende zwierf de Prins met zijn gezin in de achterlanden
der Pruisische monarchie. Tevergeefs solliciteerde hij bij
Keizer Alexander I; de vrede van Tilsit halveerde niet
alleen Pruisen, maar ontnam den Prins van Oranj e al zijn
Duitsche landen.
De eenige macht, die den Prins nog kon steunen in
dezen hopeloozen tij d, was Engeland. Voor hem was het
zeer moeilij k dien steun to vragen ; want in spij t van het
jaargeld, dat de Engelsche regeering hem tot 1814 geregeld
heeft uitbetaald, was de Prins Loch geen slaafsch dienaar
der Britsche politiek ; in den grond hield hij niet van
Engeland en wenschte hij zich liefst ver van de Britten to
houden. Zelf ging hij dan ook niet naar Engeland; maar
om stemming voor hem to maken, zond hij in April 1809 zijn
oudsten zoon, een aardig en, frisschen, beminnelij ken jongen
man van goede verwachtingen, naar Engeland om zijn opvoeding to voltooien. De jonge Prins, de latere Willem II,
inaakte in Engeland een aangenamen indruk, wat de positie
van zijn h uis versterkte, maar zij ns vaders politiek niet
onmiddellij k ten goede kwam. Men had in Engeland niet
veel op met den Prins van Oranj e ; sympathieen winnen
is nooit de sterke zij de van Willem I geweest, toen noch
later. In Nederland was voorloopig niets to verwachten ;
de meeste aanhangers van het huffs van Oranje antichambreerden bij Koning Lodewijk.
Voor den lateren Willem I zijn het moeilij ke jaren
geweest. Al zijn energie was aan banden gelegd. Hoe
gaarne hij in actie was, bewijst wel zijn dienst nemen in
Oostenrij k, Coen dit in 1809 nogmaals den strij d aanbond tegen Napoleon; aan den slag bij Wagram nam hij
deel. Maar daarna volgden weer jaren van hulpeloosheid
en machteloosheid. Echter niet van moedeloosb eid en
werkeloosheid ; steeds heeft de Prins aan zijn toekomst
gewerkt. Niet voor 1813 kon hij echter van zijn pogingen
succes verwachten. Eerst toen het bleek, welk een geweldige nederlaag de Keizer in Rusland had geleden, eerst
Coen Pruisen in het voorj aar van 1813 zich na lange aarzeling bij Rusland aansloot, eerst Coen kon ook door den
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Prins van Oranje weer met hoop op succes aan de bevrijding van Nederland worden gedacht. Hij was to Breslau
in de onmiddellijke omgeving van den Keizer van Rusland
en den Koning van Pruisen en vertrok vandaar eerst
naar Stockholm en vandaar naar Londen. Daar is hij den
25sten April 1813 aangekomen.
Hij vond zijn zoon niet meer in Engeland. De jonge
Willem, van wien men in Engeland groote verwachtingen
had, had na het einde van zijn studietijd to Oxford een
commando in het Engelsche leger verzocht en dat ook
verkregen; hij was in Juni 1811 naar Spanje gegaan, had
zich onder de bevelen van Wellington gesteld en zich bij
Vittoria en elders zeer onderscheiden. Zijn vader bereidde
in 1813 zijn terugkomst in Nederland voor. Daarmede
verbindt hij twee denkbeelden, de verbetering van den
regeeringsvorm der oude Republiek en de vergrooting van
haai grondgebied. Het eerste kwam geheel overeen met
hetgeen de Prins reeds voor jaren had overwogen en
beraamd; hij begreep, dat van bet herstel der oude Republiek geen sprake meer kon zijn. Het andere plan was
niet alleen reeds vroeger bij hem opgekomen, maar - wat
heel wat meer zegt - ook de mogendheden hadden het
reeds overwogen; Engeland had er bepaald sterke sympathie
voor, to meer daar het in verband kon worden gebracht
met de teruggave van slechts een deel der Nederlandsche
koloniën. Bij de diplomatieke onderhandelingen tnsschen
de mogendheden in den tijd van Napoleon is er herhaaldelijk sprake van geweest; met name wordt in het EngelschRussische tractaat van 11 April 1805 de vergrooting van
Nederland met de voormalige Oostenrijksche Nederlanden
vastgesteld; reeds toen blijkt het de bedoeling om Nederland
tot een krachtig bolwerk to waken tegen Frankrijk.
In deze en dergelijke plannen waren de Engelsche
regeering en de Prins van Oranje het volmaakt eens. Snel
schoten deze plannen echter niet op; de Prins moest den
uitslag van den oorlog afwachten, voordat de Engelsche
regeering jets naders kon beloven. In den loop van 1813
stegen de kansen der bevrijding van Nederland voortdurend;
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in Juli stond het bij de mogendheden vast, dat Nederland
in ieder geval van Frankrij k zou worden gescheiden en
zij n zelfstandigheid herwinnen ; wat men in Holland zelf
zou doen, had daarnaast geen beteekenis. Maar eerst in het
najaar, na den slag bij Leipzig, kon in ernst sprake zijn
van een poging om de Franschen uit Nederland to verdrijven. In het begin van November 1813 deelde de
Engelsche minister Castlereagh aan den Prins van Oranje,
die zich maanden lang to Londen in smartzlijk niets doen
had verbeten, mede, dat de Pruisische en Russische troepen
de oostgrens van Nederland naderden, dat het yolk van
Holland rijp was voor den opstand en dat men den Prins
aan het hoofd van een klein corps in de geleg enheid zou
stellen in het gevolg der Pruisen en Russen Nederland
binnen to rukken.
Onder de bescherming dus van vreemde froepen zou
de Prins van Oranje in Nederland worden binnengeleid.
Bij n a een herhaling van de restauratie van zij n vader in
1787. Het lot had het beter met hem voor. Den 21 November
kwamen Fagel en Perponcher to Londen met het bericht,
dat de revolutie in Holland was uitgebroken.
Onder den druk der vreemde overheersching was in
den loop van 1813 de ontevredenheid in de zeven Hollandsche departementen steeds toegenomen. De conscriptie
stuitte hier en daar op verzet ; in April kwamen oproertj es
voor op Beierland, in Rijnland en aan de Zaan. De oproeping
der garde d'honneur verwekte scherpe verontwaardiging.
Maar vooral leed het land economisch zeer zwaar. Plaisance
zag den toestand zeer juist in; hij gevoelde, dat zij n zetel
wankelde, dat het land glom in beroering kwam ; een groote
nederlaag des Keizers in Duitschland zou onvermij deli] k
het verlies van Holland meebrengen. Hij peilde de diepte
van den onwil en de oorzaken daarvan. De beginselen van
het Fransche bestuur waren voor goed in Holland gevestigd;
een ieder erkende de voordeelen van de nieuwe administratie boven den ouden omslachtigen gang van zaken. Maar
daarom, nu hun systeem is gevestigd, kunnen de
Franschen zeif ook heengaan ; zij hebben hun plicht ge-
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dawn. Tegenover hen is het yolk eensgezind; onder
den druk der vreemde heerschappij is een volledige
vermenging van partijen tot stand gekomen, reeds voorbereid order het Staatsbewind, Schimmelpenninek en
Koning Lodewijk. De oude partijnanlen zijn verdwenen.
Patriotten zijn er niet weer, maar toch meer dan Prinsgezinden. De politie spreekt in Naar rapporten steeds
van Orangisten, maar noemt alle ontevredenen bij vergissing aldus ; want de Prins van Oranje is onbekend
en leeft nauwelijks nog in de herinnering. Waarover alien
het eens zijn, is dat voor alle dingen de zeegaten weer
moeten wor•den geopend en de oude handelswegen hersteld.
Men veil weer schepen in de havens zien en geld verdienen als van ou ds. Wat er verder gebeurde, was den
meesten vrij onverschi.lhg.
De Fransche politie bemerkte de wassende ontevredenheid zeer goed, maar kon tegen stil verzet weinig doen.
Zij verdubbelde haar waakzaamheid, maar kon in dit
huiselij ke land toch niet veel to weten komen. Tal van
arrestatien werden gedaan ; ook werden enkele zoogenaamde
samenzweerders gefusilleerd of verbannen; maar dat alles
vergrootte de onrust nog meer, zoowel bij de politie als
bij de bevolking. Ook durfde de politie de eigenlijke
leiders der bevolking niet aan. Van der Palm kon ongestraft bij een academische plechtigheid de gebruikelij ke
hulde aan den Keizer achterwege laten. Kemper kon zelfs
openlij k teg en de oproeping der garde d' honneur protesteeren. Evenmin belette de censuur, dat zeer veel g oede
en minder goede poezie werd gedrukt ter bemoediging
van den landzaat. Ook ging men voort op het tooneel
vaderlandsche stukken to vertoonen, zonder dat de politie
tusschen beide kwam. Historische romans als Maurits
Lijnslager vonden veel aftrek. En natuurlijk lieten de
predikanten, die aan den lij ve den druk der Fransche
overheersching hadden ondervonden, niet na van den
kansel bemoediging en hoop op de toekomst bij de gemeente
op to wekken.
Intusschen is van den wenseh tot de daad een groote
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stap. Weinig Hollanders zijn in deze dagen tot de daad
gekomen ; order die weinigen is Hogendorp de leider. Hij
vormde met Van der Duyn van Maasdam, Van Limburg
Stirum, Repelaer, De Jorge en anderen in Den Haag een
kring, then men als den kring der Oranjemannen kan
aanduiden. Men behoeft niet alle geheimzinnigheden, die.
Van der Palm van dezen bond vertelt, aan to nemen ; hij
zou een soort sneeuwbal-formatie zijn geweest, die een
groot deel der bevolking aan Hogendorp bond. Is dat
inderdaad het geval geweest, dan heeft deze bond in
November 1813 niet zeer aceuraat gewerkt. Men weet
trouwens, dat de revolutie in het algemeen niet zeer nauwkeurig was geregeld ; de mislukking der twee vergaderingen
op 18 en 20 November is daarvan het stellig bewij s. Toch
blij ven Hogendorp en de zijnen de voornaamste leiders ;
niet alleen is nit deze groep het nieuwe Algereen Bestuur
voortgekomen, maar ook is Hogendorp de man geweest
der grondwet. Dit felt alleen geeft hem zijn eminente
plaats in onze revolutie : hij was de eenige, die er zich een
voorstelling van had gemaakt, hoe de nieuwe stand van
zaken eruit zou zien, hoe de nieuwe staat zou worden georganiseerd. De meesten, zelfs voortreffelijke mannen as
Kemper, beoogden wel een herstel en zelfs een wedergeboorte van hun vaderland, maar hadden zich nog geen
rekenschap geg even van wat er zou moeten gebeuren „le
lendemain de la revolution".
Alleen Hogendorp wilt dat; hij had zijn constitutie
gereed. Dat had de' Fransche tij d hem wel geleerd, dat
er een staatsregeling moest zijn;; daarmede was tevens nitgemaakt, dat de oude Republiek, waar alles op traditie,
op tractaat, op costuum berustte, niet weer zou worden
hersteld. Toch dacht Hogendorp bij het ontwerpen der
grondwet voortdurend aan de oude Republiek. De staat,
dien hij zich voorstelde, zou in formatie zich aansluiten bij
het in 1795 gevallen gemeenebest ; het zou worden een hernieuwde, sterk gewijzigde, vooral vrij gemoderniseerde Unie.
A11e gebreken der oude Unie, voornamelijk de zwakte van
het centraal gezag, de altijd halfslachtige positie van den
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stadhouder, de kwalen van de verplichte ruggespraak
zouden worden verholpen door de proclamatie van den
Prins van Oranje tot eminent hoofd van Nederland, bekleed
met souverein gezag, maar dat aanzienlij k beperkt door
de volgens de grondwet geconstitueerde lichamen. Dus een
diepgaande hervorming der oude Republiek door de opdracht van het hoogste gezag aan het huis van Oranje.
Zoo zou de revolutie er een worden in naam van Oranje.
Met oranje tooit zich de fanlilie Hogendorp den 17
November 1813; dien dag gaat Van Limburg Stirum naar
het stadhuis om het gouvernement over Den Haag to aanvaarden in naam van den Prins; in zijn naam nemen ook
Hogendorp en Van der Duyn vier dagen later het hoog
bewind op zich.
Dus een Oranje-revolutie ? Tot op zekere hoogte zeker.
Ook elders dan in Den Haag is de Oranje-leuze het
devies van den opstand geworden. Wanneer in Amsterdam
het Provisioneel Bestuur den 16 November staat en tegelijk
terugdeinst voor de zware tank om de revolutie, die in
plundering is ontaard, to bedwingen en to leiden tegelij k,,
spreekt May het verlossende woord : „In den geest van het
yolk, Mij ne Heeren ! De Oranj ekokarde op den hoed!" En
met de oude leuze moist men het oproer to dempen; „zij
hadden geen recht, nu wij de Oranjekokarde op den hoed
hadden, om de stad, waarin zij gewonnen en geboren waren,
in brand to steken". Zoo ging het overal; overal, in steden
en op dorpen was de Oranjevlag op den toren het sein van
den opstand, maar tevens van een nieuw gevestigde orde
van zaken.
Maar al zou dus het hooge gezag aan Oranje komen,
over den omvang van dat gezag kon nog groot verschil
van gevoelen bestaan. Er waren nog heel wat mannen van
invloed, die aan het herstel van Oranje de gedachte
vastknoopten van een algemeene restauratie. Den laatsten
keer, dat een Prins van Oranje zich aan het Nederlandsche
yolk had vertoond, in 1799, was zijn programme reactie
geweest; de latere Willem I wist toen nog geen heilrijker
toekomst voor to stellen dan den terugkeer der oude
O. E. XIII 8
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Republiek met al Naar eerwaardige instellingen, daarnaast
met al Naar ingeroeste misbruiken. Hogendorp's eerste proclamatie, hoezeer van metalen klank, bevatte ook de dubbelzinnige belofte : „De nude tij den komen wederom". Wat
Hogendorp daarmede bedoelde, werd toegelicht door een
andere clausule van minder vaag geluid : „Alle de aanzi.enlij ken komen in de Regeering".
In Den Haag mocht het yolk to hoop loopen op deze
leuze, wellicht nog meer tot geestdrift geprikkeld door
den „vroolijken dag op gemeene kosten zonder plundering
noch mishandeling", die ook in uitzicht werd gesteld
in Amsterdam en elders waren er velen, die met zulk Pen
toekomst geen genoegen names. Er waren overal in den
lande nog tal van Patriotten, die met geestdrift en toewij ding zich aan de zaak van den staatkundigen en maatschappelij ken vooruitgan g van hun yolk hadden gegeven.
Een deel van hen had zich geheel nit de politiek teruggetrokken, teleurgesteld en ontmoedigd door den noodlottigen keer, Bien de zaken hadden genomen, zonder veel
hoop weer op de toekomst, nu het heden zulk een grof
spel met hun idealen van volksvrijheid en volksregeering
bleek to spelen ; wij denken aan Valckenaar, aan Wiselius.
Een ander deel had begrepen, dat het vaderland toch ten
slotte boven ieder politiek beginsel uitgaat en dat, als de
nood aan den man komt, alle hens aan dek worden verwacht ; zij hadden bovendien gevoeld, dat ook een niet
onbelangrijk deel hunner idealen vervuld was of werd, dat
•de Fransche instellingen veel m eer dan die der oude
Republiek beantwoordden aan de eischen van den modernen tij d ; zij zagen, dat mocht al de vrij heid to loor zijn
gegaan, de gelij kheid bestond, dat d us het recht het privilege had vervangen. Deze oude Patriotten hebben zonder
bezwaar Koning Lodewijk en zelfs den Keizer gediend,
Gogel, Van Maanen, Van der Goes en zoovele anderen ; de
beste Bataafsche staatslieden behooren tot hen.
Het is waarlijk geen wonder, dat vele van deze oude
Patriotten wat huiverig waren om met Hogendorp samen
to werken. Van Maanen ging voorloopig voort met
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recht to spreken in naam des Keizers ; Gogel legde zelfs
zijn ambt van directeur-generaal van financien neer en
vertrok naar Parij s. Anderen evenwel wilden samenwerken
om een nieuwe orde van zaken in to voeren ; naast de
groep van Hogendorp staat die van Falck; naast Den
Haag staat Amsterdam; naast de oude Prinsgezinden vinden
wij de oude Patriotten. Falck is de man, die to Amsterdam
de leiding heeft; met hem zijn het vooral Job May en Van
Brienen, die den opstand hebben geleid. Zij stonden met
Hogendorp in relatie : Zondag 14 November woonde May
een bij eenkomst bij ten huize van Hogendorp, waarin „alle
wenschen en beraadslagingen daarop nederk warren om
meester to worden van het bestuur". May keert den volgenden morg en naar Amsterdam terug, verneemt het vertrek van generaal Molitor met het gansche garnizoen van
Amsterdam en roept uit : „Dan maken wij hedenavond de
revolutie".
Zoo is het inderdaad ook gegaan ; nog dien avond is
de revolutie, door Falck, May, Van Brienen en anderen
geleid, begonnen. „Te zes ure", schrij ft May in zijn memoires, „werd de eerste steen gelegd van het Koninkrij k der
Nederlanden door het in brand steken van het douanehuisj e en dat van de vereenigde rechten op de Nieuwe
Brug". Ook pier was het de groote menigte, „die van
harte hunne geliefkoosde liederen ter eere van het Tduis
van Oranje uitboezemde, die sedert zooveel harde jaren in
hunne harten g esmoord hadden moeten blij ven. " Ook her
symboliseerde evenals twee dagen later in Den Haag
Oranj e den opstand tegen het vreemde gezag en de stichting van den nationalen staat. Maar de leiders hechtten
daaraan toch een bepaalde beteekenis, die door Maurits
Cornelis van Hall, evenals Falck een oud-patriot, het duidelij kst is uitgedrukt : „Het vaderland kan door Oranj e, maar
moet niet alleen om Oranje hersteld worden; en de Amsterdamsche burgerij zal voor de verlossing des Vaderlands
alles, voor het verdreven stamhuis van Oranj e veel veil
hebben, maar geene Oranje-omwenteling bij tuitsluiting
dulden".
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Men gevoelt, waarvoor men vreesde. Vergis ik mij
niet, dan is het niet alleen voorzichtige vrees geweest, die
het Provisioneel Bestuur van Amsterdam deed aarzelen de
zij de van Hogendorp to kiezen en het Algemeen Bestuur
to erkennen. Zeker, het zijn geen dapperen, die den 20sten
November, als het uitsteken van de Oranjevlag van den
Loren van het oude stadhuis wordt geeischt, gaan overwegen, „dat het uitsteken hetzij van de Hollandsche, hetzij
van de Oranje-vlag ontegenzeggelijk eene revolutionnaire
daad zoude involveeren, Welke ten eenemale in oppositie
zoude zijn met het syysthema van onzij digheid, door dit
Provisioneel Bestuur tot heden toe tot een onwrikbaren
grondslag van alle zij ne handelingen gelegd". Maar aan
den anderen leant: was de vrees voor een zuivere Oranj erevolutie, zooals de restauratie van 1787, zoo ongegrond,
waar eon oud-regent als Hogendorp, bekend bovendien om
zijn persoonlijke relatien met het Oranje-huis, de leiding
had genomen ?
Een dergelij ke vrees spreekt ook uit een schrij ven
van den oud-patriot Canneman, den 1 December uit Amsterdam gericht aan Falck, met verzoek het door to zenden
aan Hogendorp. „Er zijn een paar objecten to belangrijk
om daarvan geen opzettelij k gewag to maken nog dezen
dag, opdat Z. H. door den hoer Van Hogendorp daarover
wordt gesondeerd, alvorens naar herwaarts to komen".
Vooreerst wenscht men to Amsterdam de teruggave van
het oude stadhuis, dat door „een razende inval van den
dwazen Lodewij k" aan de stad is o ntnomen en tot paleis
ingericht. Maar ten andere maakt men zich bezorgd over
de vlag. Men ziet overal Oranj e ; maar waar blij ft de oude
glorieuse nationale vlag ? „Janmaat zoowel als de wakkere
vlootvoogden verwagten op morgen to hooren : Onder de
oude Hollandsehe vlag zult gij varen ! Onder de vlag, die
uwen de Ruiter, uw Tromp nooit eerloos zag en strij ken, zult
gij den ouden room behalen en den eerbied der volken
afdwingen". To g oed herinnerde men zich nog in 1813,
dat onder de oude Republiek O ranj e altij d eon partij kleur
was geweest, maar dat de driekleur, sedert eeuwen Hollands
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glorie, had gewapperd voor Chatham en Duins, van het
kasteel van Batavia en aan de Tafelbaai.
Was de vrees der Amsterdamsche Patriotten ongegrond ?
Het is moeilij k to zeggen. Maar wel is het zeker, dat de
gebeurtenissen huu g een gelij k hebben gegeven. Dat dat
het geval is geweest, hebben zij to danken aan hun geestverwant Joan Melchior Kemper. Ongetwijfeld is $ogendorp
boven alien de plan van 1813; maar onmiddellijk na,, haast
naast hem moet Kemper worden genoemd. In hem komt
een geheel ander volksdeel aan het woord dan in den
oud-regent Hogendorp. Gesproten nit kringen, die ver
van de regeering stonden, dissenter bovendien, wiens
Lutherianisme hem onder de oude Republiek van alle openbare ambten uitsloot, dankte Kemper zijn geheele positie
aan de revolutie, Wier beginselen hij zijn leven lang is
getrouw gebleven. Hoogleeraar to Harderwij k, to Amsterdam, sedert 1808 to Leiden, had hij zich wetenschappelij k
een goeden naam weten to verwerven. Maar nog meer door
zijn karakter dan door zijn wetenschap oefende hij invloed.
Hij was boven alles een volkomen eerlijk man; aan zijn
probiteit is nimmer de geringste twijfel opgekomen. .Hij
gaf zich steeds gelij k hij was, omdat hij niets to verbergen
had; zooals hij was, kon hij zich altij d vertoonen. Hij
was een man van groote geestelij ke stevigheid, maar
tegelij k van groote ontvankelij kheid. Steeds stond zijn
geest naar alle zij den open om nieuwe indrukken to ontvangen ; steeds moist hij zijn voordeel to doen met alles
wat hij om zich waarnam. Van onbewegelij ke starheid is
bij hem evenmin sprake als bij Hogendorp ; hij is echter
nog veel weer dan deze in voortdurende ontwikkeling en
stij gen den groei gebleven. Rechtschapen en rein van harte,
wist hij door zijn trouwe toewijding ten slotte alien voor
zich to winnen. Nimmer heeft hij zijn meening verzwegen;
toch heeft hij nimmer een vij and gehad. Ook waar hij
de regeering bestreed, heeft hij, anders dan Hogendorp, de
waardeering en zelfs de genegenheid van Willem I weten
to behouden. Zelfs aan Bilderdij k ontlokte hij woorden
van warme sympathie, hoewel hij bezwaar had gemaakt
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den dichter voor een rechtsgeleerd professoraat aan to
bevelen.
Het is deze uitnemende man geweest, die in 1813 het
beslissende woord heeft gesproken, then er twij fel begon
op to komen over den nieuwen regeeringsvorm. Kemper's
werkzaamheid to Amsterdam is inderdaad van grooten
invloed geweest. Men kan hem pier op zijn best, op zijn
veelzij digst waarnemen. Hoogleeraren genieten nie t steeds
de reputatie van de meest praktische staatslieden to zijn.
Hier is er alth.ans een, die het reg eeren tot in de kleinste
onderdeelen verstaat, die de groote zaken even goed en
even snel regelt als de kleinste aangelegenheden, waarmede
men hem lastig komt vallen, die bovendien voor zijn
proclamation en besluiten den uitnemendsten vorm weet to
vinden. Den 23 November werd hij met Fannius Scholten
een stiller werker dan Kemper, maar evenmin als hij
to vergeten door het Algemeen Bestuur benoemd tot
commissaris-generaal van dat bestuur to Amsterdam „met
autorisatie om to Amsterdam en andere Noord-Hollandscb e
steden zoodanige maatregelen to nemen en daar to stellen,
als zij zullen meenen noodig to zijn, ten einde ten spoedigste
aan de intentie van het bestuur, vervat in de publicatie
van 21 November to voldoen".
In den laten avond van denzelfden 23 November kwamen
Kemper en Scholten to Amsterdam. Geen dag waren zij in
de stad, of deze was reeds voor de revolutie gewonnen ;
den 24 November woei de oude Statenviag karakteristisch
niet de Oranjevlag van den toren van het oude stadhuis. Gesteund door generaal Krayenhoff en admiraal
Verdoren, door de off cieren der schutterij onder van
Brienen en Falck, door de invloedrijke leden der societeit
Doctrina --- zoo goed als allen oud-patriotten heeft
Kemper het Provisioneel Bestuur voor den nieuwen stand
van zaken gewonnen. Zoodra zij zekerheid hadden, dat de
omwenteling een nationale zou zijn, hebben de Patriotten
met kracht en toewij ding daaraan medegewerkt ; de steun
van Krayenhoff, die zelf de Franschen in 1795 in Amsterdam had gebracht, bewij st, hoe men zich in datzelfde
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Amsterdam do nieuwe revolutie dacht; zorider zich zeif to
verloochenen kon Krayenhoff den weg banen voor Willem I.
Wij wezen op de buitengewoon omvangrijke werkzaam
heid van Kemper als cornmissaris-goneraal to Amsterdam.
Maar dat alles wordt op den achtorgrond godrorigen door
zijn beleidvol ingrijpen op den 2 December 1813.
Toon de Prins den 30 November voor Scheveningen
aan den wal kwam, werd hij door de bevolking op de
hartelijkste wijze begroet; men kan in Van der Palm's
Gedonkschrift de treffende beschrijving van dien intocht
nalezen. Maar natuurlijk was het met de volkshulde alleen
niot to doen. De Prins moest zich verstaan met de mannen,
die in zijn naam do vaan van den opstand hadden ontrold en het bowind hadden aanvaard. Hogendorp verwachtte
den Prins met kioppond hart: ,,het vooruitzicht van nog
dienzelfden avond den Prins to zien, verwekte een lovendig
govoel in mijn hart". Maar de eerste ontmoeting na bij nap
riegentien j aar kwam toch wt
a koel aan; de Prins is blijkbaar gereserveord en vreest zich gehool en open aan
Hogendorp to geven. Hooren wij den laatste: Ik wagtte
fang, door hot podagra aan mijn stool geklouken en had
niomand bj mij. Nadorhand zeido mij do Hoer van der
Duiri, dat hij don Prins verscheidon malen opgowokt had
om naar m toe to gaan. De graaf van Stirum beet mij
ook in hot oor, dat do fatsoonlijko liodon niet opgokomen
waren. Lord Clancarty, Engolsche ambassadour, verzolde
den Prins. Doze trad eindelijk binnen, aaugokondigd door
de hoozee's van het y olk, on govolgd door den graaf van
Stiruin en eonige anderen, dog zonder lord Clancarty. Hij
held in zijno hand eon Lang en, blikkon kokor, lien hij mij
overgaf. 1k zoido hem, dat nn al mijne wonschon vorvuld
warm en strokto oone hand nit in verwagting van do zijne.
Do hand kwam ook, niaar riiet ongovraagd, en hot is bij
die reis geblevon".
„The king and the kingmaker" kunnon hot zelden
heel good met olkandor vinden. Hot is begrijpolijk, dat de
Prins zelfs op dozen jubeldag wat goreserveord was togonovor Hogendorp. Ms van ouds zagon stadhouder en regent
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elkander in de oogen ; de regent was gewonnen voor een
nieuwe verhouding, de stadhouder nog niet. Hij vreesde
op den eersten dag een houding aan to nemen, die hem
wellicht voor jaren bond; maar het verraadt Loch weinig
gemoedswarmte, als men in zulke oogenblikken koel blij ft.
Wat wilde de Prins, then hij in Nederland terugkwam ?
Het herstel der, desnoods hervormde oude Republiek ? Het
is nauwelij ks denkbaar. Van het eerste oogenblik, zelfs
reeds in Engeland moet hij geweten hebben, dat hem de
opdracht der souvereiniteit wachtte. Daarop wees Hogendorp's schets niet alleen, maar dat zeiden eigenlij k alien,
Prinsgezinden en Patriotten, in den grond nog meer de
laatsten dan de eersten. Kemper beval reeds den 25sten
November to Amsterdam, dat de formule „In naam des
Keizers" zou worden vervangen door „In naam van den
Souverein". Canneman schrijft : „Geluk, Mijne Heeren !
Z. Hoogheid, Neerlands Vorst is aan de wal". In Amsterdam zegt men, met een herinnering aan Lodewij k Napoleon: „De Prins moet Koning van Holland zijn".
De Prins zelf was daarvoor nog niet gewonnen. Zij n
eerste proclamatie heeft wel goede klanken, maar van een
aanvaarding van eenig souverein gezag is daarin geen sprake.
Daarom ook maakte het stuk niet den besten indruk ; men
vreesde zoo al niet het herstel van den ouden toestand,
dan toch een periode van groote onzekerheid. „Niettegenstaande het geroep der menigte blij ft Z. H. zeer ferm bij
het verlangen om den naam van Prins van Oranj e to
voeren, onder bij voeg ing van niet meer dan Vorst der
Vereenigde Nederlanden. Zoo moet dit dan to Amsterdam
afloopen", schrijft Falck den 1sten December aan Canneman.
En het liep to Amsterdam of en het was het werk van
Kemper. Nog voordat de Prins zijn toestemming had gegeven, zonden commissarissen-generaal to Amsterdam hu.n
proclamatie van 1 December in .het licht. Daarin kon een
ieder lezen, dat het oude regime onherroepelijk dood en
begraven was: ,,Het is geen Willem de Zesde, welken het
Nederlandsche yolk heeft terug gevraagd zonder to weten,
wat het eigenlij k van hem to hopen of to verwachten heeft.
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Het is Willem de Eerste, die als Souverein Vorst naar den
wensch der Nederlanders onder het yolk optreedt, hetwelk
eenmaal door een anderen Willer I aan de slavernij eener
buitenlandsche overheersching werd ontrukt. De burgerlij ke
vrijheid zal door wetten, door eene die vrijheid waarborgende
Constitutie, zekerder dan to voren gevestigd zijn".
Dat is de constitutioneele monarchie, door Kemper
geproclameerd en door Willem I den volgenden dag aanvaard. Wat had hij an ders kunnen doen ? Ret verwondert
ons niet, wanneer wij lezen, dat de definitieve besprekingen
slecht kort hebben geduurd. Willem I had slechts to
aanvaarden, wat hem werd aangeboden ; iets anders was
er niet. En zoo aanvaardde hij de souvereiniteit, die Nederland hem aanbood, maar hij aanvaardde haar alleen „onder
waarborging eener wij ze constitutie, Welke uwe vrijheid
teg en volgende mogelij ke misbruiken verzekert".
Het was zooals Kemper schreef : „De souvereiniteit
van den Prins doodt op eens alle geschillen ". De Prins
aanvaardde dan ook den Eden December formeel en feitelij k
de reg eering. Hij aanvaardde de regeering echter niet
over een wettelooze maatschappij, maar over een staatseenheid, de zeven Hollandsche departementen, die zelfs
nog als ing elij fd gebied een eigen, zelfstandig bestaan
hadden behouden. Willem I kon zich dus zetten op den
stoel van den Prins van Plaisance ; hij kon zich zelfs als
den opvolg er van den Keizer in zijn gebied bescho uwen.
Geen wonder dan ook, dat de Fransche wetgeving in haar
geheel bieef bestaan. Alleen werden eenige kleine wijzigingen daaiin gebracht ; zoo wend de guillotine afgeschaft
en vervangen door den strop als zijnde meer naar vaderlandsche traditie. Maar reeds den 16 d en Februari 1814
ziet de Prins zich genoodzaakt op to komen tegen het „dwalend denkbeeld, dat alle instellingen zonder onderscheid,
uit de inlij ving met Frankrijk of komstig, door de gezegen de
verandering van zaken in dit land, waren komen to vervallen". Dat sprak wel van zelf; men kan niet in Bens,
ook niet na een revolutie de geheele rechtsorde stop zetten.
Maar er zullen Loch wel eenvoudige vaderlanders zijn ge-
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weest, die verwonderd hebben opgezien, dat wel de Fransche
heerschappij was verdreven, maar de Fransche wetten nog
altij d van kracht bleven ; en zij zullen zich wellicht hebben
geergerd, then zij vernamen, dat de meest verfoeide maatregelen van de Keizerlijke regeering, de tierceering en de
conscriptie, niet in vorm maar Loch in wezen werden
bevestigd.
Willem I kon niet anders. Het eenige, wat hij kon
veranderen, was natuurlijk de tariefwetgeving. Met zijn
schepper viel ook het continentaal-stelsel ; met den oorlog
met Engeland verdween ook de afsluiting onzer zeegaten
en kusten. Willem I schafte de Fransche douane-wetgeving of en verving ze door het oude tarief van 1725.
Ook werden sommige Fransche belastingen afgeschaft en
het stelsel van Gogel weer in zijn geheel ingevoerd, wat
voor den vrijgevochten Nederlander een belangrijke verzwaring van lasten beteekende. Maar in het algemeen
kan men zeg gen, dat hetgeen in 1813 als wet gold, ook
in het vervolg als zoodanig werd geeerbiedigd. Daarrnede
heeft Willem I du s de geheele erfenis van den Fransehen
tijd aanvaard, haast zonder voorrecht van boedelbeschrijving : tal van wetten nit den Bataafschen tijd, verordeningen
van het Staatsbewind, wetten en decreten van Schinlmelpennin ck en van koning .Lodewij k, eindehj k de g eheele
Keizerlijke wetgeving dat alles ging over op den nieuwen
staat der Vereenigde Nederlanden; niet nit de oude IRepubliek, maar nit de Fransche periode zijn de instellingen
van den modernen Nederlandsche staat of komstig.
Pat was evenwel niet voldoende : boven de zoo gevestigde rechtsorde moest nog naar de traditie van den
Franschen tijd worden g eplaatst een staatsreg eling . Hogendorp vond het kernachtige woord grondwet, uitnemend,
maar niet geheel juist: de grondwet wend en was minder
de grondslag dan wel de bekroning van de nieuwe rechtsorde. Ook in deze grondwet kwam de nieuwe tijd tot citing,
zij het niet overal en ook niet onomwonden. Maar ook
Hogend orp, die eig enlij k een hervormde Republiek wilde
stichten, was onder den invloed der feiten gekomen. Is
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het wel geheel toevallig, dat hij zijn eerste schets doopte
„grondwet voor het Koninkrijk Holland " en er 1806 op
zette ? Was het alleen vrees voor de Fransche politie ?
Moet men niet eerder denken aan den dieperen grond,
dat het Koningschap in Nederland is gesticht door Lodewijk Napoleon, nog beter door den Keizer zelf en dat dat
Napoleontische kon.ingschap eenvoudig in 183 door Hogendorp is aanvaard als de beste organisatie van hetgeen hij
wenschte ? Dat de Nederlandsche kroon niet meer aan
een vreemden vorst, maar aan den Prins nit het oude,
geliefde stamhuis wend opgedragen, is wel een feit van
wijde strekking, maar maakt principieel geen versehil. De
dynastic is sedert eeuwen aan Nederland verbonden ; maar
Naar kroon is nit Fransch goud gesmeed.
Maar niet alleen het Koningschap dagteekent uit den
Franschen tij d, er is menig e andere bepaling in de grondwet van 1814, die haar of komst duidelij k verraadt. Niet
zonder discussie is Hogendorps grondwet in de commissie ad
hoc doorgegaan en evenmin zonder ingrijpende verandering.
Deze commissie is den 21 step December 1813 benoemd door
de1i Souvereinen Vorst, „willende voldoen aan de op ons
rustende verplichting ". De sanlenstelling der commissie
was zeer eenzij dig; van de vijftien leden waren er dertien
oud-leden der reg eering van voor 1795; alleen Van Maanen
en de Katholiek Hondebeeck Heerkens waxen manners Tan
de revolutie. Het bevreemdt, dat noch Kemper noch Fannius Scholten noch Falck in de commissie zaten, to meer
daar eenige leden van zeer geringe belangstelling blij k
g avers en zelfs een lid, Schimmelpenninck van der Oye, het
niet de moeite achtte ook maar een zitting bij to wonen. De
schets van Hogendorp vormde den grondslag der discussie
naar de opdracht van den Souvereinen Vorst. Hogendorps
doe daarmede was „'s lands overoude constitutie, zooals
die was voor de Republiek en veelal behouden is onder
de Republiek to herstellen, gezuiverd van alle gebreken
en gewijzigd door al wat ondervindiilg, voorbeelden en
verlichting to dien einde aanbieden". Dat dat veelszins
een illusie was, zal Hogendorp zelf wel hebben ingezien.
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Maar veel verder dan hij wilde Van Maanen gaan, de man,
die door de revolutie was naar boven gekomen, maar Naar
minder had leeren kennen en waardeeren in Naar vurigen
dran g naar vrij held dan in Naar begeerte naar gelij kheid,
die van de revolutie vooral het gecentraliseerde bestuur
en de krachtige regeering had gewaardeerd; tegen de
aristocratie van Hogendorp stelde hij niet de democratie,
maar de monarchie. Ook Hogendorp had het koningschap
van het huffs van Oranj e ge wild, maar dat beperkt door
het gezag van een hervormde aristocratie; Van Maanen,
die den Keizer had gediend, Wilde een sterk monarchaal
gezag, dat heerschen zou over alien gelijkelijk, waartegen
geen standsvoorrechten zouden geiden. Van Maanen Wilde
bovendien ook in dezen zi.n alle privilegien afgeschaft
houden, dat geen geboorte staatkundige of burgerlijke
voorrechten zou geven ; ook zouden de door de revolutie
verkregen burgerrechten blij ven bestaan. In dezen strij d
voor de moderne instellingen vond Van Maanen in de
grondwetscommissie steun bij Elout en Hoell, beide oudregenten, maar beide overtuigd, dat de oude Republiek
onherroepelijk had afgedaan.
Iedere grondwet is een compronis tusschen sours zeer
ver uiteenloopende meeningen ; zij zou geen duurzaamheid
hebben, zoo zij jets anders was. Zoo is ook de grondwet
van 1814 een compromis tusschen Hogendorp en Van Maanen.
De ridderschappen en de ambachtsheerlijkheden werden
onder invloed van Hogendorp hersteld; de rechterlijke
organisatie werd of liever bleef die van Van Maanen; ook
de hoofdstukken Financien, Waterstaat en Godsdienst
dragen weer den Stempel van Van Maanen dan van Hogendorp. En wat vooral niet mag worden vergeten de
praktij k der grondwet is geweest die van Van Maanen,
niet die van Hogendorp.
Ook bij de aanneming der grondwet heeft Van Maanen
de leiding gehad. Van hem is het denkbeeld om geen
zij ware een aanfluiting geworden
plebisciet to houden
maar om door de regeering een aantal notabelen to doen
benoemen en door deze vergadering de grondwet to laten
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aannemen. Van hem is ook het wachtwoord: „Vele solemnia,
weinig zaken". Hij en niet Hogendorp heeft de grondwet
met een zakelij ke, maar zeer voorzichtig gestelde redevoering aan de notabelen aangeboden. Hij kende zijn menschen en zij n tij d. Alles liep glad van stapel ; de notabelen
hebben de grondwet met overgroote meerderheid in een
dag aangenomen. „Vele solemnia, weinig zaken." De menigte
kon toezien en wenschte niet anders. Wij weten van Niebuhr,
die juist in de dagen van de aanneming der grondwet in
Amsterdam was, dat de menigte den Souvereinen Vorst
toejuichte, maar dat de nieuwe constitutie de menschen
volkomen koud liet; hij constateert „die vollkommenste
gleichgultigkeit uber die Verfassung " ; „man ist nicht im geringsten neugierig vie der Entwurf lautet".
Belangstelling in de publieke zaak is steeds eigen geweest aan de minste Nederlanders; maar zoo diep als
in ?Mart 1814, tc en zelfs een geheele grondwet stored to
worden aangenomen, is die belangstelling toch zelden gedaald. De geestdrift van de Novemberdagen is dan geheel
voorbij ; nu eenmaal de onaf hankelijkheid met niet al to
veel moeite is herwonnen, acht men de zaak gezond. Er
was weer een Willem van Oranje, die bovendien de kunst
van organiseeren en regeeren in de perfectie scheen to verstaan; men was daarmede volkomen tevreden. Hoeveel
moeite hadden nog jaren later Hogendorp en Kemper om
de publieke opinie in beweging to brengen, zelfs toen het
gold de levensbelangen van Holland, den handel !
Te begrij pen is die onaandoenlij kheid we] . 1813 is wel
een hoogtepunt en als zoodanig aantrekkelij k ; maar het
is een hoogtepunt in een vlakken, platten tijd; ook daarom
verheft het zich objectief niet bijzonder hoog. De Fransche
tij d is een periode van staatkundige vernieuwing, maar
tevens van snellen economischen achteruitgang. Wat na
den Bataafschen tij d nog restte van den ouden Hollandschen
handel, is onder koning Lodewijk sterk achteruitgegaan,
tij dens de inlij ving zoo goed als vernietigd. En nu behoeft
men waarlijk geen aanhanger van het historisch materialisme
to zij n om to zien, dat een sterk gedrukte economische
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toestand ook het geestelij k bestaan van een yolk jammerlijk aantast ; wie honger heeft, denkt allereerst aan zijn
maag en Naar onbevredigde behoeften. Zoo ging het ook
de Nederlanders in 1813. De vrij heid beteekent voor hen
de vrijheid der zee; Hogendorp heeft het zoo juist gezegd
in zijn eerste proclamatie : „De zee is open; de koophandel
herleeft".
Hogendorp heeft geen woord gesproken, dat weer
naar het hart der Nederlanders was dan dat. Inderdaad
was dat het eerst noodige, het eerste, wat ook kon worden
gedaan. De regeering kon men desnoods aan den Koning
overlaten ; met den Koning had het Nederlandsche Volk
zich to zetten aan de zware taak om allereerst de materieele
grondslagen to leggen voor een nieuwe cultuur. Die tack
was niet gemakkelijk : de Fransche tijd had alle banden
afgesneden ; een nij verheid bestond ei ; enl.ij k niet meer;
den weg naar Indie was men vergeten in den meest letterlij ken zin. Maar men is aan die taak begonnen en door
krachtigen arbeid was in 1830 reeds heel wat tot stand gebracht. Toen kwam de Belgische opstand en de politiek
van voiharding, waardoor Willem I een groot gedeelte van
zijn eigen werk weer sloopte. De onrustige regeering van
Willem II was weinig geschikt voor een rustig gedij en ;
eerst n a 1848 kon ook weer aan den geregelden opbouw
worden begonnen.
Dat is een karat van 1813: het heeft de mogelij kheid
geschapen van een economische herleving, waarvan wij in
onzen tijd glom de vruchten zien rijpen. 1813 heeft echter
nog meer gebracht : het heeft ook de voorwaarden geschapen
voor een hoogere staatkundige ontwikkeling en voor een
eig en zelfstandige geestelij ke cultuur. Het schonk ons de
nationale onaf hankelij kheid en vooral daarom is het een
feit haast zonder weerga in onze geschiedenis. Maar omgekeerd moet men de beteekenis daarvan ook niet overschatten. Staatkundige zelfstandigheid is een voorwaarde
voor een zelfstandig volksbestaan, maar ook niet meer dan
een voorwaarde, allerminst een waarborg. Ook Haiti en
Liberia zijn onafhankelijk zonder dat zij het tot een eigeii
0
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bestaan in ruimen zin hebben gebraeht. Voor de verdere
ontwikkeling van Nederland waren in 1813 wel de grondslagen gelegd; rnaar hot was then een open vraag, of op
die grondsiagen een zware bovenbouw zou kunnen verrijzen.
Een zelfstandig volksbestaan versterkt zeker de yolks.
kracht; daarom is ook politieke zelfstandigheid van groot
gewicht voor den opbloei eener eigen geestelijke beschaving. Vooral in Nederland, dat naar alle zij den openstaat,
is een versterking van het nationaal bewustzijn stellig van
groote waarde voor den groei der eigen cultuur. Dat de
negentiende eeuw ons een eigen of hover eon eigenaardige
beschaving heeft geschonken, is moeilijk voor bestrijding
vatbaar, al is dat niet in bijzonderheden steeds aan to
wijzen; dat ook op dit gebied ons zelfstandig volksbestaan
een gewichtige, zoo niet dwingende voorwaarde was, ligt
voor de hand. Ook in dat opzieht heeft dus 1813 zijn beteekenis.
Maar vooral blijft 1813 zijn waarde voor ons houden
als staatkundig felt. flier valt echter tweeërlei to onderscheiden. Allereerst is de ornwenteling op zich zeif merkwaardig, als de niet geheel verwachte uiting Van zehfstandige
volkskracht; al komt reeds spoedig do versiapping, als
poging, als aanloop is de opstand van 1813 reeds op zich
zoif merkwaardig genoeg. Do aaialoop is blijven steken en
men is weer gaan rusten. Maar er is Loch - en dat is
de andere zijde der din gen - allerlei tot stand gekoinen,
dat voor de toekomst zijn beteekenis heeft bewozen. 1813
is in menig opzicht een reactie, moor een reactie dan eon
restauratie; ook toen zag men hot merkwaardige verschijnsel, dat ook wend herstold, wat nimmer had bestaan, maar
alleen in do conservatieve verbeelding bestond. Maar aan
den anderen leant vormt 1813 do shuitsteen van hot gobouw,
waarvan do Bataven do fundamenten hebben gehegd, waarvan Schimniolpenninck en Lodewijk Napoleon de muren
hebben gezot, do Keizer eindelijk de binnenbetimmering
en hot dak heeft gesteld. In dat gebouw is sedort 1813
heel wat vortimmerd en zelfs verbouwd; or zijn zelfs niet
onbelangrijke uitbouwsels verrezon. Maar do structuur is
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gebleven ; aan den stij 1 herkent men nog duidelij k den
tij d, waarin het huffs is gebouwd. Het is wat sober en strak
van lijn ; het is ook wat zwak van ornament; het is ook
niet overal even practisch ingericht ; er zij n ook onderdeelen, die weinig voldoen, andere, die niet weer worden
gebruikt. Maar de constructie is stevig en het is vrij wel
waterdicht; vooral heeft het deze goede eigenschap, dat
het aan de tegenwoordige bewoners voldoet.
Aan den bouw zoowel als aan de bekroning hebben
beide partijen medegewerkt, Prinsgezinden en Patriotten.
Dat vooral geeft aan 1813 zijn beteekenis : op den nok van
het staatsgebouw staat de Oranjevlag; maar overal, vooral
in den onderbouw, vin dt men patriotsche constructieve
motieven. Zoo begreep men het reeds in 1813: de Prins
was patriotsch geworden, maar omgekeerd de patriotten
prinsgezind. Zoo is het inderdaad ook gebleven : prinselijke tradition en patriotsche beginselen strengelen zich
aaneen in den modernen Nederlandschen stoat.

GEHOUWEN STEEN.I.I.I DES AANSTOOTS
DOOR

Jhr. Mr. H. SMISSAERT.

Er heeft zich in de laatste Brie jaren ten onzent een
in verschillende economische opzichten merkwaardig en
leerrijk geschiedenisje afgespeeld, waarop echter de aandacht
van het publiek slechts zeer weinig is gevestigd geweest.
In 't algemeen komt de zaak hierop veer: of diep-ingrijpende
arbeiders-bescherming, Welke verzwaring van voortbrengingskosten teweeg brengt, gepaard moet gaan met bescherming
van het product tegen invoer nit het buitenland, waar niet
zoo knellende banden aan den arbeid worden aangelegd ?
En, wanneer de wetgever die vraag bevestigend beantwoordt,
of daarmee dan alles weer is goedgemaakt? In case hechtte
zich deze algemeene questie vast aan de Steenhouwerswet
en aan al wat daarmede samenhing. Daar nu deze historie,
gelijk gezegd, uiterst merkwaardig was en weinig bekend
is geworden, mag daarvoor her wel eenige aandacht worden
gevraagd. Men zal, het beloop der zaak volgend, zien
dat verschillende staathuishoudkundige vraagstukken her
elkander op de singulierste wij ze doorkruisen.
In Mei 1910 diende Minister Talma zijn ontwerp
Steenhouwerswet bij de Tweede Kamer in, een ontwerp
tot beveiliging van werklieden bij steenhouwersarbeid.
0. E. XIII 8
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Beveiliging langs drieerlei weg : wering van to jonge of
zwakke personen uit het yak; tegengaan van en beveiliging
tegen stofverspreiding en andere slechte invloeden; beperking
van to langdurigen arbeid. Ik stel er prij s op, zoo ongeveer
Iiet de Minister zich in zijn Memorie van Toelichting nit,
to erkennen dat deze beschermende bepalingen aan het
bedrij f zware lasten zullen opleggen ; wellicht zal de door
mij geboden invoering van den 9-urigen werkdag leiden tot
verhooging van het uurloon, hetgeen reeds de productieprij zen zal doen stij gen. Tevens zullen die stij gen door de
eischen, die ik ga stellen aan steenhouwerswerkplaatsen.
Wordt dus de bewerking van natuurlij ke steen her to
lande duurder, tegelijkertijd valt to voorzien dat de arbeidsgelegenheid zal verminderen in dit yak, dat in de laatste
jaren toch reeds sterk achteruitgegaan is. Ik weet zeer
wel dat verreweg de meeste in ons land gebruikte natuursteen her reeds bewerkt wordt ingevoerd ; dit geldt vooral
voor hardsteen en graniet. Zandsteen, Fran sche kalksteen
enz. komt her meest nog ruw gehakt in en wordt dan
pier verder bewerkt, maar de vrees is alleszins gewettigd
dat ook die verdere bewerking in het buitenland zal geschieden als de kosten deswege in Nederland zoozeer (door
mij n wet) stij gen. Tot nog toe wordt die steen soms binnen
onze grenzen afgewerkt, omdat wij dat goedkooper doen
dan de vreemdeling, maar daaraan komt een eind als ook
onze arbeid duurder wordt. Soms ook laat men de steen
liever in Nederland afwerken omdat men beschadiging bij
.het vervoer vreest, maar de verbetering der verkeersmiddelen
heeft dezen factor vrij wel opgeheven . , ... .
Niet waar, pier werden nu eens klaar en duidelij k de
van deze wet to duchten nadeelen opgesomd. Loonsverhooging bij verkorting van arbeidsduur als mogelij k,
niet als zeker voorgesteld ; komt zij tot stand, zij beduidt
verzwaring van productiekosten ; die verzwaring vloeit ook
reeds voort uit de strenge aan werkplaatsen to stellen
eischen. Gevolg : beperking der arbeidsgelegenheid, weer
invoer van het elders goedkooper bewerkt product, alles
zeer ten nadeele van dit bedrij f, dat Loch reeds sterk achter-
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uitgegaan is. Kon men wel beknopter en tevens vollediger
al de gevaarlij ke zij den van zoodanige arbeidsbescherming
aangeven ?
Maar natuurlijk somde de Minister al die schadelijke
to verwachten gevolgen niet op om troosteloos daarbij to
blijven staan. Hij was in overleg getreden met zijn ambt, genoot van Financien en het was hem aangenaam to kunnen
mededeelen dat deze ter afwending van het to duchten
kwaad bereid was bij de aanstaande tariefsherziening een
invoerrecht voor to stellen op bewerkte natuurlijke Steen.
U n p o i n t; c' e s t to u t. De zaak is nu in orde. Een
Nederlandsehe wet zal pier-bewerkte steen duurder maken.
Maar een andere Nederlandsehe wet zal de elders bewerkte
steen ook duurder makers bij invoer in Nederland. De verbruiker betaalt het gelag. Betalen moet Loch immers iemand !
1k bescherm den arbeider, maar ik begrijp dat ik daardoor
de arbeidsgelegenheid verminder; wat nood ? dan schep ik
ook weer arbeidsg elegenheid door den coneurreerenden
buitenlandschen arbeid to belasten. Ziet ge nu wel dat de
zaak in orde is? Lasten voor het bedrijf nit sociale wetgeving, maar een „countervailing" recht aan de grenzen
en dus ook, als vergoeding, lusten voor bedrijf. Het loopt
precies rond ..... .
Zoo redeneerde de Minister. Wel, in de Tweede Kamer
dacht men zeer verschillend over dit eigenaardig geval.
Er zijn er daar die veel voor sociale wetgeving en ook veel
voor bescherming gevoelen ; er zijn er ook die met beide
niet veel op hebben of wel sociale wetgeving dock geen
bescherming begeeren of omgekeerd. Het Voorloopig Verslag weerspiegelde getrouwelij k al deze modaliteiten ; het
is wel aardig dat even na to gaan.
Er waren leden, die het in beginsel zeer of keurden dat
verband gelegd werd tusschen sociale wetgeving en protectie;
in de eerste brengt men daardoor een element dat er niet
in thuis behoort en dat storend werkt op de vorming van
een oordeel over de sociale maatregelen. Door het recht
op bewerkte Steen to verhoogen bevordert men volstrekt
niet het belang der arbeiders, nosh in dit bedrijf, nosh in
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't algemeen , ..... Waren hier niet zij aan het woord, die
wel de (sociale) arbeiders-bescherming, maar niet de (protectionistische) arbeidsbescherming wilden ? Enkelen van dezen
gaven to kennen dat zij wankelden : gij maakt het ons,
zoo voegden zij den Minister toe, moeilijk om voor uwe
sociale wet to stemmen ; a is wij dat zullen doen, beduidt
dit niet dat wij met uwe invoerrechtenverhooging meegaan.
Zelfs waren er, die
tegenstanders in beginsel van
beschermende handelspolitiek verklaarden deze in case
Loch maar to zullen aanvaarden, omdat zij den socialen
maatregel begeerden en begrepen dan den prijs daarvoor
to m oeten betalen. Andere 1 eden achtten het door den
Minister gelegde verband natuurlijk en vanzelf sprekend
men kan immers zulk een bedrijf, waaraan men zoo zware
lasten oplegt, niet onbeschermd laten. Hier (het is
duidelijk genoeg) spraken lieden, die wellicht voor de sociale
zijde der wet nu niet zoo heel warm gestemd waren, dock
dit een kostelij ke gelegenheid vonden om althans op een
punt hun protectionistischen haan koning to hooren kraaien !
In het V. V. werden_ nog eenige vragen gesteld, die
achteraf, nu het geheele beloop der •zaak voor ons ligt,
wel de moeite der vermelding waard zij n. Komt die verhooging van invoerrecht op gehouwen steen in een afzonderlij k ontwerpj e ? Of maakt zij deel nit van de algemeene
tariefsherzienimg ? Geschiedt dit laatste, dan moet deze
Steenhouwerswet dus op die generale tariefherziening
wachten, want anders drukt de sociale last een tijdlang
zonder vergoeding op het bedrijf. Maar dan kan het misschien nog lang duren voordat deze Steenhouwerswet in.
werking treedt en dan blij ven de arbeiders nog langen tij d.
aan de kwade invloeden van het bedrijf blootgesteld.
V at praat gij Loch ? zoo antwoordden andere leden..
De Minister heeft immers duidelij k genoeg gezegd dat hij
de zaak bij de aanstaande algemeene tariefsherziening in.
orde zal maken en men mag toch vertrouwen dat de
Regeering die nieuwe invoerrechten-regeling zoo spoedig
indient, dat d e z e wet daarop niet behoeft to wachten.
Het was in den zomer van 1910 dat dit blij moedig
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vertrouwen werd uitgesproken. Men wist toen nog niet dat
de Tariefwet eerst op 1 April '11 zou worden ingediend
en dat in den zomer van '13 nog geen enkel woord der
openbare beraadslagingen over die wet zou zijn gesproken,
terwijl inmiddels de Steenhouwerswet reeds aangenomen
en in werking getreden zou zij n ..... .
Natuurlijk stond de Minister in zijn Memorie van
Antwoord nog al heel sterk tegenover de in de Afdeelingen
gemaakte opmerkingen. Als gij het doel wilt, dan moet
ge ook de middelen willen. Het was den Minister niet
ontgaan dat zijn denkbeeld : lasten opleggen en die door
invoerrechten weer goedmaken, geen algemeene instemming
had gevon den, maar gelukkig had men terecht begrepen
dat men bij deze gelegenheid geen principieele gedachtenwisseling over vrij handel en bescherming moest gaan voeren.
Er waren (immers) zelfs leden, die, in beginsel tegen beschermi.ng gekant, toch met dit voorstel zouden meegaan.
Zie, dat is — zeide de Minister een volkomen juiste
opvatting. De vraag is niet of wij een zich vrij ontwikkelend
bedrijf moeten beschermen tegen buitenlandsche mededinging, maar of de wetgever, die aan een bedrijf pier zware
lasten oplegt, Welke het buitenland niet kent, niet iets
moet doen om de gevolgen daarvan in zeker opzicht to
compenseeren. Was dat nu een sterk en stevig bedrijf, men
zou de zaak op haar beloop kunnen laten. Maar dit bedrijf
is voor zijn grondstof zoo goed als geheel op het buitenland aangewezen en kan juist door den card dier grondstof
nimmer als exportbedrijf optreden; er is dus slechts binnenlandsche afzet van betrekkelij k beperkten omvang. En in
die geringe behoefte wordt reeds meer en weer door directe
levering van bewerkte Steen nit het buitenland voorzien.
Als wij nu door onze wet den kostprijs gaan vergrooten en
deze blijft in het buitenland gelijk, dan last men immers
veel weer bewerkte steep van elders komen en dan zijn
onze arbeiders werk]oos. Sommigen schijnen dit laatste zoo
erg niet to vinden ; 't is immers zoo'n ongezond bedrijf;
maar dat gaat mij, Minister, to ver : de grootste misstanden
zal de wet juist tegengaan en wij mogen toch Been werk-
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loosheid bevorderen. Ja, als wij eene internationale sociale
wetgeving hadden, een regeling op e6n oogenblik en op
gelijke wijze in verschillende landen, dat was mooi ! Maar
daar kunnen wij niet op wachten. Nu, een invoerrecht om
den voorsprong van het buitenland op het onze onschadelijk
to waken is dan het eenige middel. Moet nu ons invoerrecht wisselen bij elke verandering van wetgeving op
steenhouwersarbeid in andere landen ? Neen, zoo precies
kunnen wij den kostprijs van eenzelfde product in verschillende landen niet gelij k waken, maar wij moeten in
elk geval door compenseerende bepalingen onze door onze
wet belaste industrie de hand boven het hoofd houden.
Beduidt dit nu verband tusschen sociale wetgeving en
protectionistische maatregelen ? Nu ja, zoo men wil, maar
dan toch in een enkel zeer bijzonder geval, waaruit geenszins valt of to leiden dat in het, algemeen sociale bepalingen
of hankelij k moeten worden gesteld van bescherming. Ten-.
slotte : de bedoeling is de tariefsverhooging in het algemeen
ontwerp eener nieuwe tariefwet op to nein gin. Wanner
bij geval de inwerkingtreding der Steenhouwerswet eenigen
tijd aan de heffing van het invoerrecht zou voorafgaan,
behoeven daarvan nog niet de door sommige Kamerleden
geduchte gevolgen to worden verwacht ..... .
Zoo redeneerde in tweeden termij n de Minister......
Enfin, door de gewisselde schrifturen werd dan, gelijk het
heet, de openbare behandeling geacht genoegzaam voorbereid to zijn. Die openbare behandeling begon 22 Mei 1911.
Wat daarbij over het door ons behandeld punt werd gezeg d,
is in heel weinig woorden weer to geven; bij de algemeene
beraadslagingen legde de Heer Ilelsdingen daaromtrent
eene korte verklaring af, maakte de Heer de Kanter eene
opmerking en leverde de Minister eene beschouwing.
De verklaring van eerstgenoemde kwam hierop neer :
wij (sociaal-democratische Kamerleden) zullen ons heenzetten over het bezwaar tegen de hefng van een invoerrecht; wij hebben nooit gezegd dat wij nimmer „voor een
tarief" zullen zij n ; als compensatie voor opg elegde lasten
aan het bedrijf, dat niet bloeiend is, kunnen wij het aan-
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vaarden. De peer De Kanter had bezwaar tegen het
door den Minister gelegd verband tusschen de invoering
der Steenhouwerswet en de invoerrechtenverhooging. Dit
bedrijf kwijnt; men hoort niets dan klachten. Het is dus
to begrijpen dat patroons belasting op den invoer niet
onaangenaam zouden vinden, maar hoe rij mt zich daarmee
des Ministers uitspraak in de M. v. A. dat er geen nadeelige gevolgen to duchten zouden zijn al trad de Steenhouwerswet in werking eenigen tij d voordat het invoerrecht
verhoogd was? Eenerzij ds legt de Minister een eng verband
tusschen het een en het ander; daartegenover maakt hij
weer zooveel haast met de afwerking van deze vet, dat
het verband (met het invoerrecht) bij de inwerkingtreding
to loor gaat. Hoe zit dat?
Waarop de Minister vrij uitvoerig antwoordde : Zeker,
het geheel der ontworpen bepalingen zal het bestaan voor
het in bijzondere omstandigheden verkeerend steenhouwersbedrij f wel wat moeilij ker maken ; daarom achtte ik het
noodig mijn ambtgenoot van Financien to vragen een
invoerrecht op bewerkte steen to willen bevorderen. Ik
deed dit o. a. omdat een van hen, die voor mij deze wet voorbereidden, in Duitsehland van iemand, die naar Nederland
exporteert gehoord had dat men Binds door die nieuwe wet
een voorsprong boven ons verkrijgen zou. Toen heb ik
gezegd : daar moeten wij een stokje voor steken, teneinde
de nlenschen in staat to stellen door de moeilij ke tij den
peen to komen. Maar men moet de zaak nu ook weer niet
overdrijven. Ik heb met een der ondernemers in dit bedrijf
er o. a. over gesproken dat to Amsterdam de toestanden
beter en de loonen hooger waren dan elders en op mijn
vraag, of dit dan de concurrentie van buiten de stad bij
aanneming van werk niet schaadde, ten antwoord gekregen
dat veeleer de Amsterdamsche patroons er in sla:agden om
klandizie ook buiten de stad to verkrij gen . Een zeer verblij deed verschij nsel. Door goede arbeidsvoorwaarden gaat
men dus niet per se achteruit. Maar ik erken, de wet zal
voor vele ondernemingen wel kosten meebrengen, waartegen
een compensatie gewenscht kan zijn. Nu verlangt de peer
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De Kanter dat de tariefwij ziging niet op zich zal laten
wachten. „Het zal mij natuurlij k aangenaam zijn als dit
zal worden verwezenlijkt, maar de zaak staat Loch niet zoo,
dat als vandaag de wet wordt ingevoerd, den volgenden
dag het invoerrecht er zal moeten zijn. Men heeft to doen
met contracten van aanneming en daar gaat altij d eenige
tij d mede peen. Men kan dus zeker bij het tarief deze zaak
tijdig in orde brengen. Alleen, mocht de totstandkoming
van de tariefsherziening onverhoopt worden vertraagd, dan
zou ook ik van meening zijn, dat het aanbeveling zou
verdienen, wanneer deze verhooging van invoerrecht afzonderlij k bij de Kamer werd aangebracht."
Dit weinige was alles, in de Tweede Kamer. In de
Eerste is dit punt niet behandeld, noch in haar Voorloopig
Verslag, noch ook (dus) in de Memorie van Antwoord.
Toen deze, wellicht wel wat heel ,,algemeene" beraadslagingen in de Tweede Kamer werden gevoerd — 22 Mel
1911 — was sedert 1 April reeds het ontwerp van wet tot
vaststelling eener nieuwe Tariefwet bij Naar ingediend en
men had dus reeds bij de openbare gedachtenwisseling over
de Steenhouwerswet kunnen nagaan of en in hoeverre ,de
ambtgenoot van Financien gevolg had gegeven aan het
tot hem gericht en door hem ingewilligd verzoek om „ter
afwending van de gevreesde gevolgen" een invoerrecht voor
to stellen op bewerkte natuurlij ke steen (met uitzondering
van gezaagde of in het ruw behakte blokken en platen en
straatkeien). Wanneer toen ter tij de een der Kamerleden
de n_ieuwsgierigheid zoo ver had gedreven, dan zou hij in
het ontworpen tarief Groep III „Mineralen, metalen en
fabrikaten daarvan" en in die groep de nummers 165 en
166 hebben opgeslagen. En wat zou hij dan hebben
gezien? Dat de ontwerper der nieuwe Tariefwet
zich niets van de Steen houwerswet had aangetrokken!
Dit moet aldus werden verstaan : Minister Kolkman
heeft voorgesteld mariner, hardsteen, graniet, zandsteen en
andere natuurlij ke steen, in platen of blokken, gepolij st,
afgedraaid of op eenige andere wij ze bewerkt (niet afzonder-
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lijk genoemd) to belasten met 6 % van de waarde, zijnde
dit recht de in dit nieuwe tarief normale belasting voor
halffabrikaten (No. 165); Steen, bewerkt tot voorwerpen
dienende tot bouwkundige versiering en andere dergelij ke
voorwerpen (niet afzonderlijk genoemd), onderdeelen van
bouwwerken zij nde, to belasten met 10 % der waarde,
volgens den vasten regel aangenomen voor afgewerkte
fabrikaten, die nog niet voor direct gebruik geschikt zijn
(No. 166 van het tarief). De M. v. T. tot de Tariefwet (§ 5)
noemt als voorbeelden van halffabrikaten, die nog niet
voor direct gebruik geschikt zijn „geschaafd en geploegd
timmerhout, steenen platen of blokken, leder enz." en als
die van met 10 % belaste afgewerkte fabrikaten „manufacturen, deuren, ramen, kozij nen, schoorsteen mantels en
dergelij ken". Men ziet : de minder of weer be werkte steep
wordt hier volkomen gelijk gesteld en in een verband
genoemd met minder of meer bewerkt p out, huiden en
andere grondstoffen. In de bijzondere toelichting tot de
nummers 165 en 166 wordt opgemerkt ten aanzien van het
eerste dat het daar bedoeld artikel als halffabrikaat is to
beschouwen ; „een recht van 6 % der waarde schij nt, in
verband met card en bestemming, voor de her bedoelde
artikelen geeigend". De onder No. 166 genoemde artikelen
zoo heet het verder , ofschoon op zichzelve afgewerkte
fabrikaten, behooren alle tot het materiaal voor huizenbouw.
„Als zoodanig behooren zij niet aan het normale recht voor
volledige fabrikaten fie worden onderworpen, maar met een
recht van 10 % to worden belast".
Wanneer nit dit alles jets duidelij k blij kt, dan is het
wel dit: dat de tariefontwerper ten aanzien der voortbrengselen van het steenhouwersbedrijf eenvoudig zijn vast
stelsel heeft toegepast, geenerlei bijzondere overwegingen
daarbij in aanmerking genomen dock dit bedrijf op den
en dat
voet van alle andere behandeld heeft. Is dit zoo
dit zoo is, kan niet worden weersproken dan mag ook
gezegd worden dat de tariefwetgever zich niets van de
Steenhouwerswet heeft aangetrokken; hij heeft ten opzichte
van dit bedrijf niets bijzonders gedaan of nagelaten; hij
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zou evenzoo hebben gehandeld wanneer er geen steenhouwerswet aanhangig was geweest, want hij past her
denzelfden regel toe, dien hij volgt voor allerlei andere
bedrij ven, welke niet door nieuwe wettelij ke bepalingen
met bijzondere „sociale" lasten worden bezwaard.
Maar wat beteeken de dan zij ne bereidverklaring om
„ter afwending van de gevreesde g evolgen der ontworpen
wet" een invoerrecht voor to stellen, wanneer hij dit toch,
ook buiten die bijzondere omstandigheden om, zou voorgesteld hebben? En wat bleef er op . deze wij ze over van
Minister Talma's verzekering in de M. v. A. dat, wanneer
eene op zichzelf niet sterke industrie met weinig ontwikkelingskansen op een gegeven oogenblik geldelij k in eene
nadeelige positie tegenover het buitenland wordt gebracht
door maatregelen des wetgevers, deze wetgever door compenseerende bepalingen die industrie de hand boven het
hoofd zal kunnen houden ? „Compenseerende bepalingen",
neerkomende op precies dezelfde mate van „bescherming"
als men aan allerlei andere bedrij ven verleenen gaat ?
Wij schrijven hier eenvoudig een stukje geschiedenis
en vragen nu niet of het van wij s beleid getuigt een nij verheidstak to verzwakken en hem dan weer een als versterkend bedoeld middel toe to dienen. Maar wij vragen alleen :
wat kwam er terecht van het aangekondigd versterkend
middel P waar bleef de in uitzicht gestelde compensatie ?
Maar nu hebben wij tot nog toe alleen gesproken
over wat Minister Talma wilde en wat de Tweede Kamer
daarvan dacht en wat Minister Kolkrnan doen zon dock
niet deed. Het zal Loch zeker ook wel de moeite waard
zijn eens na to gaan hoe de belanghebbende bedrijfshoofden
zich ten aanzien van deze eigenaardige geschiedenis steMen.
Wij zullen dan zien dat het vraagstuk der bescherring
als vergoeding der belasting van het bedrij f de gemoederen
in deze kringen verdeeld hield en tot een punt van fellen
strij d is geworden.
De „Bond van Steenhouwers-Patroonsvereenigingen in
Nederland" heeft zich, gelij k to verwachten was, in deze
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niet onbetuigd gelaten. In het orgaan van dien Bond, de
„Tweemaandelij ksche Mededeelingen" vin dt men dan ook
telkens en telkens weer gesproken over de Steenhouwerswet, ook over de Tariefwet en ook over des Ministers toezegging dat die laatste wet een pleister zou leggen op de
door de eerste geslagen woad. Hoe dacht men nu in dezen
Bond over dit alles ? Er waren zoo lezen wij in het
orgaan (Januari 1913) — „wat onze verhouding tegenover
de Tariefwet betreft, geleid door politiek inzicht drie stroomingen. De een liet zich uit als absoluut voorstander van
de Tariefwet, anderen, hoewel van het nut van een invoerrecht op bewerkte natuursteen overtuigd, bleven twijfelen
ozndat zij, geleid door politieke overwegingen, zich sehaarden aan de zijde der Anti-tariefwet beweging, terwijl de
derde categorie, overtuigd van het persoonlij k belang dat
zij bij een to heffen invoerrecht had, Naar politiek ter zij de
stelde en voor de Tariefwet was".
Het is treffend en teekenend in dit vakblad van zakenmenschen driemaal achtereen het woord „politiek" to zien
gebruikt in eene beschouwing over de vraag of zekere
maatregelen van wetgevenden card door deze lieden van
het yak als al of niet gewenscht werden aangemerkt.
Politiek inzicht leidde tot drie stroomingen. Dat de ,,absolute" voorstanders van bescherming zich door politiek
lieten leiden, wordt niet gezegd, wel van de twee andere
groepen : de eerste van die twee was samengesteld nit
mannen, die vanwege de politiek vrijhandelaars waren en
daarom geen plaats gunden aan hun overtuiging dat een
invoerrecht op het product van hun bedrijf Loch wel „nut"
had; de tweede groep omvatte hen, die den vrijhandel
aanhingen dock hun politiek ter zij de stelden en voor de
Tariefwet waren ter wille „van het persoonlij k belang" dat
zij bij een to heffen invoerrecht hadden. Misschien mag
men
en daarnlee doet men den steenhouwers-patroons
zeker geen oneer of onrecht aan voor „politiek" hies•
lezen : „beginsel" of „algereene gedaehtensfeer". Men kan
dan zeggen dat er onder de georganiseerde werkgevers
waren: 1e protectionisten van-huffs-uit; 2e halsstarrige vrij-
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handelaars, die hun beginsel niet loslieten, al zou de bescherming hun ook voordeel brengen (of hen voor nadeel
behoeden); 3e vrijhandelaars-in-beginsel, die door den wind
gingen omdat de bescherming hen met een zoet winstje
(of althans met vergoeding voor anders to lijden verlies)
verlokte. Deze laatste groep moet men niet al to hard
vallen : ook een steenhouwerspatroon is maar een mensch ;
en men heeft in alle tij den en in alle landen kunnen zien
hoezeer de voorgespiegelde bescherming, d.i. begunstiging,
in breede kringen begeerlij kheid opwekt en ook hen, die
oorspronkelijk het stelsel als stelsel veroordeelden, doet
zwijgen, Wanneer de gouden regen ook op hun hoofd zou
neerdalen. En pier gold het wellicht niet eens begunstiging, voorspiegeling van een ong ehoopt profij t, dock misschien alleen een „countervailing" recht, bestemd om weer
goed to maken wat eerst was bedorven.
Wat heeft nu de Bond gedaan ? Het Bestuur heeft
(Mededeelingen Nov. '12) in eene buitengewone algemeene
vergadering van 10 October '12 „de Tariefwet" geheel uit
het debat verwij derd gehouden en alleen de gedachten der
leden bepaald bij de toezegging van Minister Talma om
ter compensatie van de nit de Steenhouwerswet to wachten
kosten voor het bedrij f een invoerrecht op bewerkte
natuursteen, desnoods buiten de tariefwet om, aan de orde
to zullen stellen. Deze
toch niet ook door de „politiek"
ingegeven ? houding van het Bestuur vond instemming
bij de vergadering. „Na eene Lang durige bespreking, waaruit bleek dat verschillende leden, alhoewel principieel tegen
de voorgestelde tariefwet gekant, zich konden vereenigen
met een tarief op bewerkte steen, werd de wenschelijkheid
van een dusdanig tarief uitgesproken met 52 stemmen
tegen 6" 1).
Welaan, men kon dan tevreden zijn. Slechts 6 of 4
bleven halsstarrig ; alle anderen hadden fan hetzij ze
vooraf reeds absolute voorstanders van bescherming dan
1) Later (Mededeelingen Jan. '13) werden de cijfere opgegeven ale:
54 tegen 4. Het verschil doet er niet veel toe; de meerderheid blijft behoorlijk genoeg.
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wel absolute tegenstanders van protectie dock , . , , ad hoc
vrienden van een beschermend of vergoedend invoerrecht
waren hun beider stroomingen in erne bedding geleid
en wenschteu eenparig dat de elders bewerkte Steen door
eene wettelijke bepaling duurder dan voorheen her zou
worden geleverd.
Intusschen was men in deze kringen nog niet heel
gerust op de zaak en men had dan ook waarlij k voor
ongerustheid wel alle reden. In het Januari-no. (1913) der
Mededeelingen werd uit Amsterdam geschreven : „dat, al
zijn wij in 't algemeen sterk tegen een Tariefwet, alleen
joist een invoerrecht op bewerkte steen ons eenig redmiddel kan zijn en er dan misschien nog jets voor ons yak
to behouden valt, waardoor het nog eenigzins in wezen
kan blijven. Wij moeten voor een invoerrecht blijven opkomen, al is de leans om het to krijgen niet groot. De
Tariefwet zal misschien wel vallen en mochten wij dit jaar
een nieuw Ministerie krijgen, zal er van het ons voorgespiegelde invoerrecht (ter compensatie) ook wel niets komen
en dan zitten we met onze mooie Steenhouwerswet !"
De heeren hadden groot gelijk. Reeds in Januari 1.1.
viel vrij stellig to voorzien dat de Tariefwet niet weer voor
het zomerreces door de Tweede Kamer zou worden afgedaan. En daarna ? Men moist er niets van. Het is dan ook
volkomen begrijpelijk dat men gedachtig aan de oud-vaderlandsche leu-s : „binnen zijn de besten" en zich des Ministers toezegging van een zoo noodig afzonderlijke invoerrechten-verhooging voor dit bedrijf herinnerend, besloot
het geheugen van Zij ne Excellentie op dit stuk op to
frisschen en zulks deed door inzending aan Minister Talma
van een adres, hetwelk aldus luidde :
„De Vereeniging Bond van Steenhouwers-patroonsvereenigingen in Nederland, gevestigd to Amsterdam,
„kennis genomen hebbende van het Kon. besluit van
20 Januari 1913, Staatsbl. No. 37, waarbij wordt bepaald
dat de Steenhouwerswet met uitzondering van de artt. 2
en 4 in werking zal treden op 1 Mei 1913,
„overwegende, dat door dat Kon. besluit de bedrijfs-
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kosten voor het steenhouwersbedrijf enorm zullen worden
opgevoerd;
„verzoekt Uwe Excellentie eerbiedig, ter tegemoetkoming aan die meerdere kosten, uitvoering to willen geven
aan de door Uwe Excellentie in de Kamerzitting van 23
Mei 1911 gedane toezegging, door het daarheen to willen
leiden, dat de tariefsbepaling uit het ontwerp-Tariefwet,
betrekking hebbende op natuursteen, in een afzonderlij k
wetsontwerp aan de Kamer worde voorgelegd."
Vermelden wij even, om de geschiedenis verder to
schrij ven, dat op dit request n u 1 is v e r k r e g e n. E e n
afzonderlij k ontwerp is aan de Kamer niet inged i e n d. De patroons „zitten" met hun „mooie steenhouwerswet" en het „eenig redmiddel" is hun door de Regeering onthouden. De wet is inmiddels in werking getreden.
Om het geschiedverhaal niet al to onvolledig to doen
zijn, moeten wij nog melding maken van eene scherpe
gedachtenwisseling tusschen het bestuur van dezen steenhouwerspatroons-bond en den secretaris van het Anti-Tariefwet-Comite. Deze laatste verstoutte zich naar aanleiding
van des Bonds adres aan den Minister, een vragenlij st toe
to zenden aan 250 patroons in dit yak, onder Welke 250
ook begrepen waren alle hem bekende 87 leden van den
Bond. Antwoord werd verlangd op de volgende vier vragen :
1°. Zijt gij voor of tegen de Tariefwet ?
2°. Zijt gij niet bevreesd dat door de Tariefwet het
gebruik van kunststeen zeer bevorderd zal worden, en
daardoor aan uw yak groot nadeel zal worden toegebracht ?
3°. Zijt gij niet van oordeel dat juist door hooge
invoerrechten op bewerkte en half bewerkte steen, de prij zen
van het ruwe materiaal in het buitenland zullen stijgen ?
4°. Zijt gij ook van oordeel dat uw y ak gevaar zal
loopen ten onder to gaan, doordien de arbeidsloonen en
ten gevolge der hooge invoerrechten, en ten gevolge der
Steenhouwerswet, belangrij k zullen stij gen, waardoor m eer
gebruik van kunststeen zal worden gemaakt ?
Dat het bestuur van den Bond zoodanig of cieus
onderzoek met leede oogen zag, is wel begrij pelij k en
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bleek duidelij k nit het feit dat het Bondsbestuur dadelij k
aan al zijn leden eene circulaire zond, waarin zij uitg enoodigd werden Been antwoord to geven of alleen to verwijzen naar het in de Bondsvergadering genomen besluit.
De secretaris van het Anti-Tariefwet-Comite deelde in de
pers den uitslag van zijn onderzoek mede. Van de 87
bondsleden hadden 48 gevolg gegeven aan den wenk van
hun bestuur door to zwij gen ; 12 leden verwezen naar de
aangenomen motie ; dus : 60 onthoudingen. Van de 27
overige bondsleden waren er 9 die zich voor en 17 die
zich tegen de Tariefwet uitspraken ; 1 verklaarde zich geen
partij to willen stellen. Op de 39 bondsleden, die geantwoord hebben, waren er dus 17 die niet met No. 165 der
Tariefwet instemden. Van de overige 163 steenhouwerspatroons (buiten den Bond) kwamen 76 antwoorden in, van
wie drie zich richtten naar het door het Bondsbestuur to
g even bescheid 1). Van de 73 overigen was er 1 blan.co,
waren er 13 voor en 59 tegen de Tariefwet. De A. T. C.
secretaris trok uit deze gegevens de slotsom dat van de
115 patroons, die hem hun meening hadden doen kennen,
er 76 (d. i. 66 % of 3) niet gediend waren van den door
anderen gewenschten beschermenden maatregel 2).
Dat was nu natuurlij k de knuppel in het hoenderhok.
Het weed er niet beter op toen in „De Steengroeve"
een orgaan gewij d aan de belangen van verbruikers en
1)

Natuurlijk waren deze drie door den secre^aris van het A. T. C.

abusievelijk ale niet-bondeleden aangemerkt.
2) Men ziet dat bij deze optelling de 48 zwijgende bondeleden niet
zijn meegerekend doch eenvoudig zijn beschouwd ale lieden, die geen antwoord hadden gezonden. Zij hadden dan ook gezwegen. Moest dit worden
uitgelegd ale een onuitgesproken inatemming met de Tariefwet? Men behoeft dit niet aan to nemen. Het Bondsbeetuur had o.i, een tactische fout
begaan door tot zwijgen to adviseeren; dit bestuur zou veel sterker in zijn
verweer tegen den secretaris van het A. T. C. hebben gestaan, wanneer
het aan alle leden, die immers voor de cootie in de bondevergadering hadden
gestemd, gezegd had: wij verve achten dat gij nu in denzelfden geest u met
volkomen beslistheid tegenover den anti-tarief wet-man zult uitspreken.
Heeft men wellicht die krachtproef niet aangedurfd ? Men gaf door de onthouding den A. T. 0.-secretaris de door hem dan ook gebruikte gelegenheid
om de zwijgers niet onder de voorstemmers mee to rekenen.
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leveranciers van natuursteen 1) gezegd werd dat „de steenhouwerspatroons zelf geen tariefwet wenschen, behoudens
dan 39 van de circa 250 in Nederland". Pit bewij st weer
Bens zoo heette het verder in deze beschouwing „hoe
weinig men soms heeft aan uitingen van vereenigingen,
Welke over een geheel land verspreid zijn. Het is overbekend, dat in ons nijver landje vergaderingen, die in een
stad van het land gehouden worden, niet druk zijn bezocht,
en dat meestal de grootste helft wegblij ft. Van het aanwezige deel zijn er nog, die zich niet willen of kunnen
uiten, die de zaak, Welke ter tafel wordt gebracht, niet
bestudeerd hebben, die zich laten overschreeuwen, enz.,
enz. Ook moet niet vergeten worden, dat gewoonlij k een
klein deel der vakgenooten lid zijn van eene vereeniging,
(bij den steenhouwersbond b.v. 2 /b), zoodat het steeds gevaarlij k is to gelooven, dat de uitspraak van een vereeniging
werkelijk is een uitspraak van de belanghebben den in het
algemeen. Het Anti-Tariefwetcomite heeft een goed werk
gedaan, en wanneer dit werk bij mocht dragen om de
Tariefwet op natuursteen niet in to voeren, zal het ook
later aan de 39 voorstemmers, op misschien een 10-tal na,
blij ken dat het ook in hun belang is geweest".
De Bond bleef in zijn orgaan het antwoord niet schuldig. De „Tweemaandelij ksche Mededeelingen" van Maart
'13 zijn schier geheel gevuld met eene bestrijding van „De
Steengroeve" en van de door den secretaris van het AntiTariefwet-Comite ingestelde enquete. In een schrij yen „uit
Amsterdam" leest men: „Het zou werkelij k fraai zijn, als
waar is hetgeen Kier in Amsterdam beweerd wordt, dat
n.l. Mr. Bekker Z) voor zijn oogenaamde enquete betaald
is door de steenhandelaren ! om to trachten er een wapen
tegen ons nit to smeden." En de correspondent eindigt
zijne uitvoerige beschouwingen met een oproep, die aldus
luidt: „Onafhankelijke steenhouwers, die wat voelt voor
1)

Niet dus een blad van steenhouwerspatroons, maar eerder weer-

gevend het standpunt der agenten en handelaren in al of niet bewerkte
buitenlandsche natuurateen.
2)

De Secretaris can het Anti-Tariefwet-Comite.
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het yak, waarin gij zijt opgevoed, sluit u aaneen, om door
vereende krachten voor ons yak to redden wat to redden
valt, zonder ons to storen aan een tegenwerking die vermoedelijk door het geld der steenhandelaren wordt in het
leven geroepen en denkelijk wel zal worden voortgezet.
Het geld van de heeren steenhandelaren is er voor dispo
nibel en personen die zich er voor laten spannen worden
wel gevonden, als er wat aan to verdienen is !" - De
Bondsvoorzitter plaatst in dit nummer der Mededeelingen
een door hem namens het Hoofdbestuur opgesteld antwoord op de beschouwingen van Mr. Bekker, Welk antwoord de Nieuwe IRotterdamsche Courant had geweigerd
op to nemen dock waaraan de Maasbode gastvrijheid gegeven had. - En voorts yin den wij nog een hoofdartikel
van de Maasbode over dezelfde quaestie, met instemming
der Redactie van de ,,Mededeelingen" in dit orgaan overgenomen....
De vinnige pennenstrijd zal zeker nog wel wat zijn
voortgezet; het eind zal wel geweest zijn dat Been van
beide partijen lets heeft toegegeven. voor ons is 't van
geen belang na to gaan wat verder over en weer is beweerd;
wij wilden slechts laten zien dat en hoe de instemming
der georganiseerde steenhouwerspatroons met het hun toegedacht en toegezegd dock niet toegekend beschermend
recht een krachtige reactie buiten hun kring heeft gewekt.
Belangwekkender dan het verder verloop dezer zaak
zou het zijn na to gaan hoe nu in de practijk ,,onze mooie
steenhouwerswet" heeft gewerkt en vermoedelijk in de
toekornst werken zal. Eéne aanwijzing daarvan kan men
reeds vinden in de bovengeiioemde Ams±erdamsche correspondentie in het Maart N°. der ,,Mededeelingen" aan het
slot waarvan men leest: ,,Naar wij vernemen is het op 1
Maart in geheel Noord-Brabant reeds tot eene staking
gekomen, daar de door de patroons bepaalde loonsverhooging den werklieden niet voldoende was. flier dus reeds
een der eerste zegeriingen van de Steenhouwerswet." Een
uitvoeriger persbericht van omstreeks denzelfden tijd berichtte dat op Maandag 3 Maart (de wet was Zaterdag I Maart
O. E. XIII 8
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in werking getreden) de arbeid op bijna alle steenhouwersplaatsen in Noord-Brabant neergelegd was; de nieuwe wet
Loch duldt geen steenhouwersarbeid bij kunstlicht, verbiedt
dien dus voor een kwartier voor zonsondergang en na een
kwartier na zonsondergang, waardoor de tot nu toe normale werktij d y in 112 uur op (iii den winter) 6 uur
bekort werd. De werklieden wilden nu, volgens het in de
pers medegedeelde, hetzelfde loon beuren voor 6 uur als
zij vroeger voor 112 uur verkregen een zeker niet onbegrijpelijk verlangen, daar de behoeften van hen en hunne
gezinnen niet in evenredigheid met den korteren werktij d
verminderden. Maar begrijpelijk is ook dat een zoo belangrij ke loonsverhooging den patroons wat machtig was, zulks
to meer daar de wet hun bovendien andere, zware lasten
oplegt. En begrijpelijk is dus de botsing, die niet de eerste
was en de laatste niet zijn zal, waartoe een den arbeid
beschermende wet leidt.
Bij de behandeling van de arbeidsduurregeling werd
in het Parlement • gezegd dat de boven weergegeven bepaling practisch niet veel bezwaar zou opleveren, omdat
de steenhouwers des winters toch niet altijd geregeld werk
hebben. Maar dit kwam anders uit en de loonderving door
de nieuwe wettelij ke regeling bleek veel ernstiger dan de
Begeering en de Kamermeerderheid zich hadden voorgesteld.
Wanneer onder de nieuwe bedeeling de steenhouwers over
heel een jaar ongeveer hetzelfde als vroeger zouden verdienen, dan zou, bij een standaard-uurloon van f 0.20, het
_loon met ten minste 3 cts per uur moeten worden verhoogd ; het „tekort" op het jaarloon zou dan nog voor den
arbeider omstreeks f 5 per jaar zijn. Maar de patroons
vonden drie cents weer dan zij geven konden, ook met
het oog op de vele andere lasten, die uit de nieuwe wet
voortvloeien ; zij waren bereid twee cents to geven, maar
de arbeiders zou den dan f 32. per jaar inboeten. Pus
staakten zij. En daar er toch niet veel werk aan den
Winkel was, sloten de patroons de werkplaatsen. De arbeiders waren beschermd, dock werkloos .... .
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De hierboven weergegeven feiten mogen zeker wel
reeds voldoende worden geacht om eenigen indruk to
geven van de verscheidenheid der belangen, waarin een
wet als deze ingrij pt, en van de moeilij kheid der vraagstukken, Welke door zulk een wet aan de orde worden gesteld. Waar de feiten o.i, zoo sprekend zijn, daar is het
wel niet noodig daaraan vele opmerkingen toe to voegen;
de lezer zal ook zonder onze kantteekeningen het zijne van
de zaak denken.
Toch gunne men ons nog een enkel woord. Wij zagen
dat de door Minister Talma zwaar belaste bedrijfshoofden
door Minister Kolkman niet sterker zouden zijn bescbermd
dan andere ondernemers, die niet in zoo ongunstigen toestand teg enover de buitenlandsche mededinging werden
gebracht. De steenhouwers-patroons waren klaarblijkelijk
van meening dat de hun toeg edachte steun niet onvoldoende was als vergoeding voor de buitengewone nadeelen,
waarmee de wet hen bedreigde. De waarneming van dit
feit leidt tot deze vraag : indien dit in de Tariefwet-Kolkman normale reeht genoeg was tot afwering van zoo abnormale bezwaren in dit bedrijf, hoeveel to hoop was dan
ditzelfde normale recht voor andere bedrij ven, waarin het
alleen maar moest strekken tot bescherming tegen normale
buitenlandsche mededinging ? Op die vraag is geen antwoord to geven. De Amerikaansche President Woodrow
Wilson heeft in zijn verkiezing s-redevoeringen er den vollen
nadruk op gelegd dat de tariefwetgever altij d — hoe waakzaam en hoe der zake kundig hij ook zij -- de dupe is
van die in de belangen van speciale bedrijfstakken volkomen doorknede personen, die door een enkele o zoo
onschuldig schij nende wij ziging der omschrij ving van een
tariefpost groote winsten zich weten to verzekeren. De
wetgever kent alle bedrijven en alle bijzonderheden daarvan niet zoo en kan zoo ze niet kennen -- dat hij een
juisten kijk heeft op de gevolgen der door hem ontworpen
of g enomen maatregelen ... Hij Last in den blinde, maar
de hand, die hem leidt, is die van den scherp toezienden
.taken-man.
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Nog eene andere opmerking, mede in verband met de
tariefwet-wij ziging, dringt zich naar voren : Wie zij n van
zoodanige wijziging voorstanders ? Men heeft het her in
de vergadering der steenhouwerspatroons kunnen beluisteren.
Wordt het belang van het eigen yak ter sprake gebrachty
dan Worden tot bescherming v o o r d a t v a k ook lieden
bekeerd, die overigens en in 't algemeen en in beginsel
tegen bescherming zij n. Ieder meent dat h ij in een zeer
bijzondere positie verkeert en verklaart dat hij, van protectie
of keerig, niettemin voor zijn bedrijf den toegezegden steun
niet kan ontberen. Al die voorstanders van hoogere rechten,,
elk voor eigen zaak, vergeten to protesteeren tegen de
tariefposten, die den buurman bevoordeelen ; zij laten dat
Wij selij k na, want hun protester zouden de wet in gevaar
brengen, die immers aan elk hunner het beg eerde zal
schenken. Krijgt daardoor ook een ander eenig profijt, al
is daarvoor geen reden, Wat nood, als ik maar het mijne
niet mis ! Zoo verklaart ieder hunner, gelijk de steenhouwerspatroons deden, dat men „de" tariefwet in het midden laat
en alleen over de het eigen bedrijf rakende posten oordeelt.
Maar „de" tariefwet Wordt door al deze voorstanders van
afzonderlijke posten gesteund, ook en vooral bij de
stembus !
Bij hetgeen boven Werd meegedeeld over de nit de
Steenhouwerswet voortvloeiende lasten, de door de Regeering
toegezegde vergoeding, de bescherming aan het bedrijf door
de Tariefwet toegedacht, het onuitgevoerd voornemen der
Regeering om in een afzonderlijk Wetje een „coutervailing"
recht voor to stellen, de actie der steenhouwers-patroons
en die van den Anti-Tariefwet-Comite-secretaris moesten
wij dikwijls bij kleinigheden stilstaan. Toch zegge men niet
dat dit alles nu eigenlij k is een soort van economische
,,Kleinmalerei", dat dit is „le petit cote des choses". Men
kan over groote beginselen groote artikelen schrij ven en
daarover breede beschouwingen leveren, zich stellend op
een hoog-verheven theoretisch standpunt. Maar men kan
ook laten zien wat er van de groote beginselen Wordt in
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den alledags-strij d van het d agelij ksch leven en men kan
ook op de toepassing van het groote beginsel tot in de
schuilhoeken van de kleine feiten een licht laten vallen.
Pat is het, wat wij pier hebben beproefd. Wie bij dat Licht
op die groote beginselen let: beginselen van sociale wetgeving, van arbeidsbescherming, van belasting en bescherming der industrie, die zal toch, meenen wij, zien dat deze
kleine feiten groote beteekenis hebben en veel leering
bevatten. Er is in dit alles een „lecon des choses" die
waarlijk luide genoeg spreekt.

RUWE BOLSTER
DOOR

J. RIETEMA.

Geert Dij ker stak in den vroegen Octobermorgen zijn
ruigen, verweerden kop over zijn onderdeur en liet monsterend zijn blikken gaan langs de geheele hemelstrook,
die hij of kon zien.
„Zoo vandoag zel 't den toch wel roeg worden ", bromde
hij then hij klaar was met zij n beschouwing en zich terugtrok binnen zijn vrij gezel lenwoning, omdat hij uit het
gerammel van 't keteldeksel opmaakte dat zijn kofl'iewater
kookte. Hij schonk het over in de kan die, to oordeelen
naar Naar groezelig uiterlij k, maar zelden met zeepsop in
aanraking kwam, vulde daaruit dadelijk de groote spoelkom,
Welke ernaast op tafel stond. Dan nam hij 't groote,
zwarte brood nit de muurkast, scheidde met behulp van
zijn zakmes dikke sneden eraf en smeerde die schraaltjes
nit een keulsch potj e boter, dat in de vensterbank stond,
waar het in 't armoedige gezelschap van een gescheurd
bord en een oorlooze steenen pan den nacht had doorgebracht.
„Moor, kom jong, 't is etenstied", riep hij, Coen hij
klaar was met smeeren en de helft van den voorraad op
een aarden schotel begon to breken.
Een zwarte poedel stale zijn stompen kroeskop door de
smalle ruimte die er was tusschen den onderrand van de
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bedstede en den vloer, schoof zijn ronde lichaam langs den
grond naar voren. Zoodra hij zich had losgewerkt uit zijn
nachtverblij f ging hij opstaan, spreidde de pooten vaneen
en ging pogen de laatste resten van zijn zwaren slaap van
hoed-op-leeftij d of to schudden. Veel uitwerking hadden
zijn pogingen niet : zijn kop ping nog slaperig neer Coen
hij met borne passen naar zijn baas schommelde, met moeite
tegen diens dij opsprong en zich geeuwend rekte.
,,Zoo jong, 't niooie weer zel wel op wezen, moar wi.e
goan toch hoar kweller vandoag", zei Geert tegen 't beest,
dat hij de rechterhand op den kop legde en krauwde in
zijn kroeze Karen. Moor keek met zijn verstandige oogen
tusschen zijn krullen door naar den ruigen kop van zijn
meester en begon traag met den staart to kwispelen. Dan
liet hij zijn voorpooten weer op den grond plofen, sjokte
naar zijn etensbord en begon bedaard to knauwen in de
harde hompen brood.
Geert nam de waschtobbe, waarin hij den vorigen
avond had staan ploeteren, van den eenigen stoel dien hij
bezat, schikte aan tafel en begon de boterhammen to bewerken die hij voor zichzelf bestemd had en welke hij,
om ze wat handelbaarder to waken, met groote slokken
koffie rij kelij k besproeide.
„Zoo jong, no moar gauw, anners is 't hoog woater
veur wie bie diek bennen, " zei hij, toen hij klaar was,
tegen Moor, die nog bedachtzaar zat to kauwen op de
korsten, waartegen zijn versleten gebit niet weer bestand
was. Het beest liet dadelijk zijn etensbak in den steek,
liep naar zijn baas, die in gebukte houding zat on zijn
laarzen aan to trekken, en begon diens voorhoofd to likken.
Geert, al had hij allerminst een zachte of aanhankelijke natuur, liet zich de liefkoozing welgevallen, omdat ze
door zijn Moor werd geuit, 't eenige levende schepsel
waaraan hij zich ooit had leeren hechten.
't Was medelijden geweest dat hem, dertien jaren
geleden, gedreven had or. 't armzalig jankende mormeltje
op to nenlen, door een paar jongens gevonden Op de plaats
waar de bewoners van een kermiswagen gedurende eenige
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dagen verblij f hadden gehouden ; nit medelij den ook had
hij 't uitgehongerde diertje melk gevoerd en bij zich thuis
gehouden.
Maar na weinige dagen al, als zijn beschermelingetje
hem trouwhartig aankeek met zijn sprekende oogen en hem
lief koozend de handen likte, was in zijn ruwe gemoed van
natuurmensch een fleurige genegenheid ontsproten voor 't
hulpbehoevende schepseltje, na een jaar was die genegenheid gegroeid tot trouwe, vaste aanhankelijkheid jegenS
zijn gezel, dien hij Moor had genoemd, naar den eveneens
pikzwarten poedel van den notaris.
Zoodra Moor oud genoeg was geworden om to kunnen
denken aan ernstiger zaken dan aan 't spelen met alles
wat hem in den weg kwam, was zijn baas begonnen met
hem of to richten op 't vangen van mollen nit den zeedijk.
't Beest had zich leerzaam en bij de hand betoond en
daar voor iederen dooden mol door den dij kopzichter een
dubbeltje werd betaald, had het jaren lang ruim zijn eigen
kost kunnen verdi.enen. Maar nu, Binds een drietal jaren
al, at het genadebrood. Zijn ba gs ging, als weer en getij
het toelieten, zes dagen van elke week naar den kwelder,
om er door 't graven van greppels en 't leggen van dij kj es
de aanslibbing to bevorderen. Ads vroeger, sjokte Moor
getrouw steeds mee, al begon 't hem ieder jaar weer
moeite to kosten om den afstand van ruim een uur, die er
lag tusschen 't dorp en den zeedij k of to leggen, al had
hij, sirids zijn reek zooveel minder was geworden, ook geen
schaduw van een kans meer om zelfs maar een invaliden
mol to verrassen bij gewroet in den dijk.
Geert legde zijn spade over den schouder, nam't blauw
katoenen zakje met boterhammen, die hij tot middagmaal
voor zich en zijn gezel bestemd had in de hand, en hield
de deur voor Moor open. Die sj okte hem voorbij, liet, buiten gekomen, zich dadelij k neer teg en den voormuur van
't huisj e, waar de zon koesterend op zijn oude lichaam scheen.
Geert trok met een smak beide deuren dicht. Hij nam
niet de moeite om ze met behulp van een sleutel of to
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sluiten, niemand zou 't in zijn hoofd krijgen om bij hem
lets to komen weg halen, en wie er lust in had om nit
nieuwsgierigheid eens in zijn woning to snuffelen, mocht gerust zijn gang gaan.
vddr hij zijn tocht aanvaardde gaf hij zich nog den
tijd om opnieuw den toestand van de lucht op to nemen,
plompte dan in zijn zware laarzen den grintweg op, die
naar den polder voerde. Moor, die zijn oogen gesloten had
voor 't zonnelicht dat hem pijn deed, rees traag op zoodra
hij 't dofle stappen van zijn baas hoorde, voegde zich vlak
achter hem.
Den stofligen grintweg, die leidde tot den ouden dijk,
gingen ze af, volgden dan door den polder een voetpad,
dat hen 't vlugst voerde naar de plaats waar Geert den
vorigen dag geeindigd was. Aan den voet van den zeedijk,
op weiks binnenflank het Octoberzonnetje, dat al door 't
zuidoosten peen was, nog koesterend scheen, hielden ze
halt. Moor, moe van den tocht, strekte zich uit tegen de
schutting, die langs de dij khelling omhoog voerde, Geert
gooide zijn spa en zijn boterhammenzak op den grond,
trok zijn jas nit.
„Zoo, goa even opstoan jong," zei hij tegen Moor,
nadat hij nit een der zij zakken zijn tabaksdoos had opgediept en geduwd in een der wij d gapende laarsschachten.
't Beest had het zich al behagelijk gemaakt, keek
daarom verwijtend naar zijn baas. Dan, als hij begreep
Welke diens bedoeling was, ging hij opstaan, wachtte langzaam kwispelstaartend tot de jas een warme, dikke pij ekker
gespreid was, liet zich daarop neer en gromde genoegelijk, wijl hij zoo lekker werd toegestopt.
„Zoo jong, goud op ons eten pazen heur, ik goa gauw
noar aner kaant", zei Geert nadat hij de jasmouwen op den
rug van 't beest had toegeknoopt en den boterhammenzak tegen de schutting geplaatst.
Moor gromde weer even, keek met dankbaarheid in
zijn blik zijn baas na, die zijn spa weer over den schouder
had gelegd en nu tegen de steile binnenhelling van den
dij k omhoog klauterde.
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Op de kruin bleef hij staan, liet zij n blikken gaan over
't wad, dat een beeld van den dood scheen : de enters en
de schapen, die den geheelen zomer op den kwelder gegraasd hadden, waren binnendij ks gehaald met 't oog op
't late jaargetijde, waarin 't weer sours plotseling omsloeg
en de vloed opliep tot den dij k. De grij zig groene kwelderstrook, die, door een sloot daarvan gescheiden, evenwijdig
liep aan de lijnrechte zeewering, ging over in een grauwe
slikmassa, daarachter lag, zoover het oog reikte, de zee
roerloos grijs. Aan den einder bijna, lagen, dicht naast
elkaar, de geladen tjalken van twee schelpenvisschez •s• to
wachten op een bries, die hen in staat zou stellen om de
haven van Zoutkamp to bereiken.
„Nou, nou zel ie d'r langste tied Loch wel 'legen
hemmen", mompelde Geert. Een week tevoren had hij al
opgemerkt dat ze geladen waxen, elken dag als hij boven
kwam en hen nog zag liggen, had hij hun bewoners beklaagd, dat de volkomene windstilte hen noodzaakte om
daar in 't wad, waar niets meer voor hen to verdienen
viel, ten anker to blijven. Maar voor het avond was zou
nu het weer zijn omgeslagen. De wolkjes, die hij dien
morgen, schoon de wind nog Oost was, aan de zuidwesterkim had gezien, waren al opgebult tot hooge, grauwe
massa's. De benedenwind was plotseling gedraaid, waaide
nu uit 't Noordwes ten en begon to blazers over 't water,
dat dra in dof geruisch lag to golven.
Geert merkte met welgevallen de snelle verandering
op. Hij was to grof besnaard om ooit aangedaan to worden
door de poezie die er soms sprak nit een wadpanorama.
Ads de kwelder, zij n werkplaats, maar niet to dikwij Is
onder water stond, waardoor hij tot werkeloosheid gedoemd
werd, was hij tevreden. Maar de laatste weken, al had
dan de kwelder doorloopend droog gelegen, was 't hem
Loch niet naar den zin geweest. Van begin September af,
was elken dag de zon gegaan langs een volmaakt helderen
hemel, had koppig de wind pal in 't Oosten gestaan, en
nu was 't half October. Hij hield er niet van, dat 't in
't najaar zoo lang mooi bleef, je moest het in den winter-
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tijd toch bezuren, vond hij. Daarom verheugde hij zich
dat er nu eindelij k verandering op til was. Hij knikte
goedkeurend tegen de Noordwesterkim waar, opgejaagd
door de sterker wordende bries, zich nu ook donkere
wolkgevaarten samenvoegden en groeiden tot dreigende
massa's, holde dan de zachtglooiende buitenhelling van den
dijk of en stood dra nit alle macht in een greppel to
spitten, or den tijd dien hij verleuterd had bij zijn beschouwingen weer in to halen.
Tot in den namiddag zwoegde hij, telkens zijn spade
diep stekend in 't zware sub dat zich bij vloed had afgezet in de greppels, die loodrecht op den dijk door den kwelder
gegraven waren, en 't met forschen armzwaai verspreidend
over de akkers. Hij voelde wel dat de wind feller tegen
zijn lichaam begon to blazers, hij hoorde wel dat het ruischen
van de zee onheilspellender werd, hij zag wel dat de golven
steeds groeiden en hooger opliepen, maar pootiger werd zijn
gezwoeg naarmate hij 't oogenblik meer n abij wist, dat hij
zou worden verdreven van zijn werkplaats. Eindelijk, toen
de zon al haast in 't Zuidwesten stood, begon de vloed
den Noordwester mee to helpers om 't water verder den
kwelder op to jagen. De greppels vulden zich, de spa, die
Geert nog steeds met korte tusschenpoozen diep in 't slik
stak, ging zoo vast kleven tegen de klei die hij opdolf,
dat hij telkens zijn voet noodig had om ze to verwijderen.
„Zoo, oetschaiden jong, 't is toch niks meer weerd", zei
hij tegen zichzelf toen 't hem nog maar met veel moeite
lukte om de spaden-vol los to wringen nit de greppels,
waar ze steeds steviger werden vast gezogen door 't nu
met iedere minuut wassende water.
Hij stale zijn spa in den akker, die nog droog lag,
dolf zijn tabaksdoos op en ledigde die voor de grootste helft
in zijn mond. Dan legde hij zijn werktuig over den schouder,
liep bedaard op den dijk toe. De vloed deed den kwelder
wel snel overstroomen nu, nu hij eenmaal aan 't opkomen
was en de wind, die juist op de kust stond, steeds krachtiger
't water voort stuwde, maar droogvoets kwam hij toch boven
nog. Hij legde zijn spade tegen de binnenflank van den
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dij k, plaatste bij gebrek aan broekzakken zijn handen in
zijn zij den en keek eerst eens naar Moor. Die, warm in den
dikken pij ekker van zijn baas en beschut tegen den wind
door 't hek waartegen hij rustte, lag nog in dezelfde houding
waarin Geert hem had achter gelaten, to genieten van zijn
slaap.
Dan keerde hij zich om, 1iet zijn blikken gaan over 't
wad, dat herschapen was tot een woest tooneel van bruisend
leven : zoover het oog reikte lagen witgekopte golven to
woelen, met steile flanken hoog opsteigerend ver van de
trust af, waar de bodem diep onder hen lag, met breede
slagen dof ruischend langs den pas veroverden kwelder,
waarboven, belust op proof, veel meeuwen zich verzameld
hadden in de lucht. Achter den schuimenden, bruisenden
baaierd bultte Schiermonnikoog wazig op, en daarin,
nu eens duidelijker zich vertoonend, dan weer geheel
bijna verdwijnend onder 't woeste water, lagen nog de
tjalken der schelpenvisschers. Een tij dlang hield Geert
de blikken op hen gevestigd. „Hm, stoffels woarom ben je
vanmorn don wiend opkwam nait vot goan, den Naar ie
non al op Zoltkamp west", verweet hij hen. Hoofdschuddend
over zodveel onbezonnenheid bij menschen die dagelijks
gelegeuheid hadden om op to merken hoe grillig de luimen
der natuur waren, Wilde hij den dij k afdalen om Moor to
wekken en met hem naar huis to gaan, toen 't hem plotseling
duidelij k werd dat hun talmen een vreeselij ke oorzaak had:
niet meer dan een kwartier gaans verwijderd van de plaats
waar hij stood, zag hij op den breeden, schuimenden kop
van een zware golf den zwarten romp van een boot to
voorschijn komen. Even schenen de golfrug en 't voorwerp
dat hij droeg in volmaakte rust, dan bruiste de baar weer
verder, liet Naar last achter in de diepte.
Een wijle stond Geert besluiteloos, overrompeld door
wat als een droombeeld bij na, even maar, voor hem zichtbaar was geweest : een boot niet alleen, maar, even uitstekend
boven 't boord daarvan, een menschenhoofd. Dadelijk begreep hij de situatie. Een paar dagen tevoren had hij bij
zijn werk op den kwelder bezoek gehad van een paar jongens,
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die thuis hoorden op een der tjalken. Ze waren, verlokt
door 't mooie weer, in 't bootje dat als een trouwe trawant
elke sehelpenvisscherstjalk vergezelt, geroeid tot dicht bij
de plek waar 't water overging in slik, hadden daar, de
broek tot de dijen opgestroopt, hun schuit verlaten en
waren door 't wad gewaad om met hem een praatje to waken.
Nu hadden ze zeker opnieuw dien tocht willen ondernemen, waren, zonder op to merken dat er weersverandering
op til was, vroeg in den morgen van boord geroeid en
onderweg verrast door den sterker wordenden wind, die
al1&n eerst, in vereeniging met den vloed daarna, hen steeds
diehter had gevoerd naar den dijk.
Geert had zijn blikken nog gericht op de plek waar
hij de boot had zien verdwijnen achter den hoogen golfkop, stond to wachten dat ze opnieuw to voorschijn zou
komen en trachtte inmiddels nit to denken Welke pogingen
tot redding het meest doelmatig zouden zijn, toen hij
door een ,,hei Dijker", dat vlak achter hem klonk, werd
opgeschrikt.
Hij wendde 't hoofd om, zag den j ongen dominee nit
het dorp tegen den dijk omhoog klauteren.
,,Zoo, störmvogel", zei hij, ,,ie haren nooit beter op
tied komen kend".
Störmvogel 't was de naam waarmee Geert steeds den
bleeken, tengeren j ongen man betitelde, dien hij dikwijls
ontmoette in den polder als hij, door vloed en storm verdreven van zijn werk, naar huis ging. Gewoonlijk was er
jets smalends in den Loon van zijn stem, hij begreep niet
hoe iemand er toe kon komen, om, louter voor zijn pleizier,
een tocht van weer dan een uur to gaan ondernemen,
enkel maar om to zien naar 't bruisen, om to luisteren naar
't doffe geruisch van moeilijk aanrollende golven.
Maar nu, flu hij bezig was een plan op to makers voor
de redding van de bemanning der boot, die door de branding peen was al, en steeds dichter gesmeten werd naar
de plek waar hij stood, begroette hij met vreugde de plotsehug opdagende huip. Want zóóver was hij juist met de
voorbereidingen van zijn poging tot redding, dat hij tot
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het besluit gekomen was eigenlijk nog een man noodig to
hebben, wilde ze kans van slagen hebben. En dit tengere,
bleeke kereltje mocht weliswaar nauwelijks den naam man
dragen, hij zou toch zeker beter dau Moor, dien Geert al
in 't reddingsplan betrokken had, in staat wezen om huip
to verleenen.
„Is er wat bizonders Dij ker ?" vroeg de jonge man,
die zich naast Geert op de kruin had gevoegd en met beide
handen zijn hoogen hoed op zijn hoofd gedrukt hield. Hij
was nog geen twee jaar in functie en dus nog naief genoeg,
om 't voor zijn decorum noodzakelij k to achten, in alle
omstandigheden den last dien dat meubel hem veroorzaakte, to
aanvaarden als een der bezwaren. verbonden aan zijn ambt.
„Anners ston ik hier Loch nait weer," zei Geert,
„kiek, zai je dei boot doar aankomen ?"
Hij wees met de hand in de richting waarin 't vaartuigje zich nu en dan op een golfkop vertoonde. De ander,
overweldigd door 't machtige van de schuimende watermassa's, die telkens tot den dijk omhoog liepen, had nog
niets gezien. Nu, opmerkzaam gemaakt, teekende schrik
zich op zijn gezi.cht.
„Zouden er menschen in zijn Dijker?" vroeg hij.
„Ik denk van twei jonges, zoo krekt zag 'k nog 'n
kop boven 't boord oetsteken, moar dei is nou ook vSt, ze
zellen baide wel bezwiemd wezen".
„Zou die boot niet om kunnen slaan ?"
„Nee, doar huif ie gain zorg ien hemmen, den was hai
zoo ver nait komen as doar kaans op was. 't Mont er al
aiwig roar to keer goan as dat soort boo ten om sloagen
zel. Moar hai zel pier domt wel tegen diek aan 'gooid
worden."
„En dan Dij ker ?" vroeg de ander haastig.
„Den verzoepen ze vanzulf as ze d'r nog ien zitten."
„Wou je probeeren om ze to helpen ?"
„Ja, vanzulf, wat docht ie den? Verzoepen loaten ?
Nee hear, moar ie mouten mie helpen."
„Natuurlij k help ik je, zeg maar wat je van me verlangt."
as je nait
„Ien eerste ploats dat ie bedoard blieven
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bedoard bennen ien zoo'n g eval, ben je gain cent weerd."
maar ze zijn al vlak bij ."
„Ze bennen nog wel drei honnerd el vot, wie hemmen
tied genog, as ie moar krekt doun wat ik joe zeg, is d'r
'n bolt kaans dat wie heur hier levendig op diek kriegen."
„Zeg raar wat ik doen moet, je zult tevree over me
wezen", zei de dominee, eenigszins gekalmeerd door de
onverstoorbaarheid van Geert, door de zelfbewustheid die
er sprak uit zijn geheele wij ze van doen.
„Ie mouten allereerst joen viefkopsmoat ofz€tten, dei
ken je nait bruken bie 't waark dat ik veur joe to doun
heb. Brengt hone moar ien hut, doar ganders ien 't laand
en neemt den dei treklien weer mit, dei doar ien honk legt."
Dorinee stormde al, zijn hoed in de hand, den dijk
af, en of Geert hens al nariep „ie huiven nait zoo haard
loopen, wie hemmen tied zat en anners ben je straks muid,"
het hielp niet; nadat hij in enkele groote sprongen tot in
den polder was afgedaald, rende hij als een bezetene op
de but af, die Geert hem gewezen had.
Geert bleef hem even nakij ken, schudde 't hoofd over
zoo'n dwaze krachtverspilling. Dan wendde hij 't gezicht
weer zeewaarts, zag dat de boot, al werd ze telkens
met ontzettende kracht gestuwd op een golfrug en weer
neergesmakt in de diepte, slechts langzaam naderde. En
voor ze vlak aan den dijk was, kon hij toch niets beginnen.
Hij had dus alien tij d om zijn laarzen, die hem zouden
hinderen bij de volvoering van zijn plan, to gaan uittrekken.
En zijn pij ekker zou hij dan maar aandoen voorloopig, de
felle NOordwester bli es verkillend door zijn boezeroen en
zijn hemd heen, op zijn lichaam.
Hij daalde behoedzaam den dijk af, plompte dan naar
Moor. De jasmouwen, die nog in een knoop op den rug
van 't beest lagen, bond hij los, sloeg zijn jekker open.
Moor hief den kop op, keek hem lodderig aan.
„Ja jong, 't bearoot mie veur die, moar 'k mout mien
jak 'n zetj e aanhemmen heur, anners wor ik to kold",
legde hij Moor uit. Die ging traag opstaan, liep met
iveerzin van 't dek af; dat zijn oude lichaam zoo goed
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beschut had tegen den kouden wind, waarin hij dadelij k
stored to rillen.
„011e jong, as 'k veuroet waiten Naar dat die 't zoo
aanpakken zol, Naar 'k die horn wel holden loaten Kier,
'k zel die 'n stuk brood geven, den hes wat to down, den
denks d'r unit om hou kohl dais bis."
Hij strikte den boterhammenzak los, brak de voor zijn
makker bestemde brokken tot een hoopje op 't gras. Oude
Moor begon langzaam to eten, keek intusschen nu en dan
eens naar zijn baas, die op den grond was gaan zitten, om
zijn laarzen nit to trekken.
„Zoo jong, doe mos pier moar blieven om d 'r op to
passen heur, wie hemmen doar boven niks veur die to
doun", zei hij, toen 't hem onder veel gesteen eindelijk
gelukt was zich van 't onhandelbare schoeisel to ontdoen.
Moor liet zijn maaltij d in den steek, kwam naar zijn
baas toe en begon diens handen to likken. Geert bukte
zich, nam den kop van 't beest onder zijn arm, klopte
hem met de vlakke hand op de ruige flank. „Ik heb 'n
gevoarlike betrekken domt 1) Moor," lichtte hij zijn makker
in, „en 't ken wel es belukken dat 'k nait weerom koom,
moar huifs gain zorg veur dien olle daag hemmen hear,
den zel doomie wel goud veur die wezen, doar ben 'k niks
baang veer".
Hij drukte 't otide schepsel vaster tegen zich aan, en
Moor, gevoelig voor de liefkoozing, ging likken aan 't
voorhoofd van zijn meester, haast het eenige plekje op
diens gezicht, waar hij niet door lange haren gehinderd
werd in die betuiging van aanhankelijkheid.
„Zoo", zei Geert, die den dominee aan zag komen met
het touw waarom hij was uitgezonden, „goa nou moar zoo
laank tegen mien stevels 2) aan leggen, as wie domt noar
boven goan krigs mien jak weer over".
Hij Bing staan, schudde met het hoofd, tot zijn helper,
het lange, stevige touw in de hand, hij gend tegenover
hem stond.
1)

Zoo meteen.

2)

Laarzen.
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„Hai, hai, ie haren nait zoo haard loopen most",
verweet hij, „ie bennen al dood op en ie zellen joen
krachten nog zoo neudig hemmen."
'k Was bang dat ik to laat zou komen," verontschuldigde zich de andere.
„'k Haar straks toch 'zegd dat wie tied genog haren",
bromde Geert, die het touw had overgenomen en los geknoopt, „hier, pakt es even aan dit end, den zel ik vieren."
Hij liep ruggelings, het opgeschoten touw in de hand,
den polder in, tot hij 't geheel had uitgevierd. Dan legde
hij in 't einde een groote lus en keerde naar zijn helper
terug.
„Hoe denk je nu to doen Dijker ?" vroeg die belaugstellend.
„Dat zel ik joe zeggen dizze lien is zat laank, dei
snieden Wie midden dear. Ain helft hol ik bie mie en van aner
helft neem ie 't aine end vaast en ik zai dat ik mit 't aner
end ien boot koom. Den bien ik am n van dei baide jonges
vaast, 'k smiet horn over boord en ie trekken horn noar
joe tou. En hou 't den verder moot zel ie vanzulf Wel zain."
„Denk jij dat jij in die boot kunt komen, Dijker ?"
„'k Zel 't tenminsent pebaiern, 't is ainigste menaier
on heur levendig to kriegen."
„Haar wil ik dat dan niet liever probeeren ? Ik ben.
zooveel jonger en vlugger."
„Ben je nou haildaal stoapelgek man ? 't Ken belukken
dat 't nou zunner ongelukken of lopt, moar 'k wait secuur
dat er den drei om haals kwammen. En wel mos veur
joen vrouw zorgen as ie nait weer thoes kwamen ? Aan
mie is tenminsent niks bejacht, ik ben moar allain en 'k
ben al viefenvieftig 't langste end heb 'k toch achter
rug. Moar am n ding moot ie mie beloven, as 'k nait levendig
weerom koom mout ie veur Moor zorgen hai is al
dartien joar old, laank zel hai joe nait weer ien weeg
loopen."
„Je kunt er op rekenen Dij ker," klonk een aangedane stem.
„Mooi, koomt den moar, 't zel er nou Wel zoo'n beetje
0. E. XIII 8
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op begunnen to lieken denk ik," zei Geert die zijn jas
weer over Moor had gelegd en 't touw dat hij doormidden
had gesn eden, zorgvuldig in twee einden opgeschoten, in
de hand nam.
Ze klommen naar boven, zagen op de kruin gekomen,
dat ze nog to vroeg waren : de boot was nog wel vijftig
meter nit den dijk, zwalkte als een willoos speeltuig op
en tusschen de golven. Ze naderde nog maar heel langzaam
merkten ze, nadat ze een poosje hadden staan wachten,
Geert, het bovenlichaam eenigszins naar voren gebogen,
rustig elke beweging van 't vaartuigje volgend, de dominee
nerveus op en neer loopend en om de minuut haast informeerend hoe lang 't nog zou moeteu duren voor ze eindelij k aan de redding konden beginnen.
„Bedoard aan, nooit hoasten ien zoo'n geval, den koom
je van 'n minne rais thoes," trachtte Geert hem to kalmeeren nu en dan, „as je goud toukieken zai je toch dat
hai dichter bie komt, zoo gauw as 'k hom mit 'n roam
hier van diek of berekken ken, run 'k er noar ton he,
doar schut hai van op, zaag ie hou dei golf horn mit
pakte en wel tien el ien gins hier verder hen gooide ? Nog
twei zukke zetten en den ken 'k 't woagen."
Hij begon vast zijn toebereidselen to maken, legde de
eene helft van het touw, ringvormig opgerold, om zijn
hall, snoerde van 't andere stuk de lus om zijn middel en
liet het einde in handen van zijn helper. 't Mocht hem
eens mislukken, als straks de boot vlak bij den dij k was,
om in een snellen ren de buitenhelling of to schieten, op
de grens van land en water een sprong to nemen en 't
boord to omklemmen.
„Zoo," zei hij, Coen hij klaar was, „nou wil ik eerst
es kieken of 't wel neudig is. Stelt joe es veur dat wi.e
veer 'n leege boot zooveul drokte 'moakt Karen."
„Je hebt immers 'n hoofd gezien, zei je straks."
„Nou ja, moar vent dei bie dei kop heurde ken best
van benauwdighaid over boord sprongen wezen. Men wait
nooit wat domme dingen 'n mensk down ken ien zukke
gevallen
kom, steunt mie es even."
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Hij liep naar de schutting die, dicht bij de plek waar
ze stonden, over den dijk geslagen was, klauterde op den
bovenrand daarvan en ging, zich aan zijn helper in evenwicht houdend, turen naar de boot waarvan hij, hooger
staand nu, den bodem hoopte to kunnen zien als ze langs
een golf helling kwam glij den
„Joa heur, twei jonges leggen d'r ien," zei hij na ecn
poosje tegen den jongen man, die in spanning had staan
wachten.
Hij sprong weer op de kruin, rende naar 't punt waar
hij den dijk moest afdalen : op een reuzengolf werd het
vaartuig eenige meters dichter gevoerd naar de pick waar
hij de stranding verwachtte.
„Nog amn zoo'n zet en 'k woag 't er op, holdt stief
joen end vaast en trekt wat ie kennen as 't nie knit 1)
om aan boord to komen," waarschuwde hij, en nauwelijks
had hij uitgesproken of hij zag opnieuw een golf aanrollen,
hoog uitstekend boven de vele andere, die, met telkens
dezelfde tusschenpoozen, opsteiger den tot halfweg den dijk.
In snellen ren daalde hij af, &n oogenblik leek het den
a,ngstigen toeschouwer op de kruin dat de kokende watermassa, die hij driest tegemoet grog, zijn makker zou verzwelgen. Hij zette zich schrap, klemde zoo vast hij kon
zijn tengere handen om het touw dat daarin was achter
gebleven en held star zijn blikken gevestigd op de breede
figuur van den man daar beneden, die, volgens zijn overtuiging, aan jets onuitvoerbaars was begonnen.
Maar plotseling uitte hij onwillekeurig een zachten
kreet van blij de verrassing. Hij zag hoe de boot, Coen ze
op 't punt was om door de golf, die Naar steeds verder
voerde, to worden gekwakt tegen den dijk, door zijn gezel
werd tegemoet gewaad en beet gepakt.
Een deel van een oogenblik was er een worsteling
tusschen de baar, die in woeste v cart Naar prooi poogde
mee to voeren tot de pick waar zij zelf schuimend den kop
to pletter zou loopen en tusschen den meusch, die met
geheel de ontzaglijke oerkracht Welke er huisde in zijn reuzen1) Mialukt.
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lichaam, zijn tegenstandster trachtte to verhinderen om haar
plan to volvoeren.
Even scheen het dat hij den tramp zou moeten verliezen : zijn schouder had hij geplaatst tegen den zijkant
der boot, zijn voeten geplant in den dijk, in schuine richting stond, onbewegelijk als een standbeeld, zijn forsche
figuur. Maar zijn stand werd minder schuin, in den jongen
man groeide al de overtuiging dat zijn makker het onderspit zou delven, Coen 't hem duidelijk werd dat het schijnbare begin van een nederlaag een uiting was geweest van
wij s beleid : zoodra de dappere nlerkte dat hij was gekomen
in de houding waarin hij den meesten weerstand kon
bieden, stood hij weer onwrikbaar, als uit arduin gehouwen.
De hooge breker liet zijn prooi in den steek, overspoelde
zijn tegenstander, liep omhoog tot dicb t aan den dij ktopy
en keerde terug.
Steeds nog zag de jonge man onbewegelijk, als lag het
aan vele kabels stevig gesmeerd, het vaartuig ter plaatse
waar de baar haar pogingen om het verder mee to voeren,
had moeten staken. Maar zoodra 't keerende water het
bereikte zag hij dat het vlot werd, dat zijn gezel de hander
om 't boord sloeg, nit alle macht duwde zoo lang hij grond.
onder zich voelde en dan met een forschen zwaai zich naar
binnen slingerde. Vele meters ver werd nog de boot meegevoerd naar buiten, zoodat hij 't touw dat in zijn handeri.
was achter gebleven, bijna ten einde moest vieren. Een.
gevoel van ontspanning kwam over hem. Nu volbracht
was wat hem een onmogelijkheid had geleken, durfde hij
weer gaan hopen dat alles verder goed zou gaan. Hij zag
dat zijn makker de lus die om zijn lichaam gebonden was
haastig los knoopte, dat hij 't om zijn pals gelegde touw
over zijn hoofd schoof. Dan zag hij hem neerbukken en
zich oprichten weer, de handen geslagen om een menschen-lichaam, waarom hij de lijnen bevestigd had. lij zag hem
de kostbare vondst heffen boven 't hoofd en ver buiten 't
boord der boot smij ten in 't ziedende water.
Dadelijk ging hij nit alle macht het touw inhalen dat
hem nu met den drenkeling verbond. 't Kostte weinig
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moeite zoolang de golven de prooi die hen ontrukt werd, omspoelden, maar al zijn zwakke krachten moest hij inspannen
nadat hij 't weerlooze lichaam getrokken had op het droge
gedeelte van de dijkflank. Hij sloeg het koord rond zijn
licb aam, boog door in de knieen om meer weerstand to
kunnen bieden aan de neiging van den drenkeling om
terug to rollen in 't water en trok dien met korte trekjes
verder naar boven.
Daar, terwij 1 al zijn aandacht geconcentreerd was op
de redding, hoorde hij, boven 't doffe geruisch van de zee,
een helderen kreet. Hij keek op naar de boot, vreesde dat
die opnieuw door een hoogen roller zou zijn opgenomen,
dat een afscheidsgroet van zijn makker hem in de ooren
had geklonken. Maar nog lag het vaartuig in 't woelende
water to zwalpen nabij de plek waarheen het was gevoerd,
dock de rustige Geert van steeds was veranderd in een
man, die met heftige gebaren poogde hem jets duidelij k
to waken. Even staakte hij zijn inspannend trekkeu, keek
aandachtiger naar de boot om to trachten de beteekenis
van 't drukke armbeweeg to begrij pen. Hij zag dat het
gericht was op een plek ter linkerzij de van hem, wendde
daarheen zijn blik, en zag Moor op de dij kkruin staan,
wel tien meter van hem verwij derd.
De lobbes had in den harden wind den pijekker, die
den laatsten keer maar los over hem heen gelegd was,
verloren, en was naar boven geklauterd om zijn meester to
zoeken. Kwispelstaartend stond hij nu to hunkeren om to
gaan naar de plek waar hij dien zag staan.
„Hier Moor, her," hij gde de jonge man, en ging, zorgend dat de lijn waaraan de drenkeling bevestigd was,
steeds strak gespannen bleef, langzaam zich bewegen in de
richting van den ouden getrouwe. Doch Moor wachtte zijn
komst niet af, star in zijn verlangen om zich to voegen
bij zijn baas, in zijn suffig wordenden geest niet weer berekenend of de hindernissen die er lagen tusschen hem en
ziju doel wel overkomelijk wares, sjokte hij de buitenhelling van den dij k af, begaf zich to water.
Even worstelde hij in 't schuimende gewoel dat dade-
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lij k hem overspatte, moedig poogde hij nog koers to zetten
naar 't vaartuig waarin hij zijn meester aanwezig wist,
maar hij was al verzwolgen voor hij 't tiende deel had
afgelegd van den afstand dien hij had to doorzwemman.
Verslagen keerde de jonge man terug naar 't punt
tegenover den drenkeling, lien hij nu met een paar forsche
rukken naast zich trok. Vlug maakte hij 't touw los, dat
met een mastworp om het schijnbaar doode lichaam was
gelegd. Daaraan geknoopt vond hij de tweede lijn, waarvan Geert een einde bij zich had gehouden.
Voor 't eerst weer, sinds Moor was opgeslokt door de
gulzige zee, waagde hij 't naar zijn makker to zien, met
wien hij zoo'n diep medelijden gevoelde, nu in zijn heldhaftige pogingen tot redding van twee medemenschen, 't
eenige ter wereld waaraan door hem waarde werd gehecht,
zoo wreed van hem was weggerukt.
De boot, wijl 't water op 't doode punt was tusschen
eb en vloed, wijl ook geen zware golf ze opnieuw had
meegesleurd, lag nog bijna op dezelfde plek. Geert, schijnbaar onbewogen, stond voorin op den bodem, gereed oni
de lijn in to halen.
Gaarne zou de man op den dijk den dappere in de
boot bemoedigend hebben toegewuifd. Maar hij ge voelde
dat tegenover dien ruwen reus zoo'n uiting niet weer was
dan een parodie. En waar hij zijn stem niet krachtig genoeg moist om 't gebruis der baren to kunnen overstem.men, uitte hij zich op geenerlei wijze.
Hij hief de vrije hand boven 't hoofd ten teeken dat
de lijn kon worden ingehaald, dadelijk wipten de samengeknoopte einden langs den dijk.
Hij wachtte, 't einde van 't koord dat in zijn handen
was achter gebleven eenige malen om den pols geslagen,
tot hij ook den tweeden drenkeling door de sterke armen
van Geert zag opheffen en ver werpen buiten boord. hit
alle macht haalde hij weer de lijn naar zich toe, dra, lag
de schipbreukeling naast hem. Ook dien stroopte hij de
lus van 't beweginglooze lichaam, keek dan verlegen naar
de boot. Hij, met zijn zwakke krachten, zag geen leans
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om zijn forschen makker, die niet dadelij k grond onder
de voeten zou hebben als hij 't waagde in zee to springen,
op 't droge to trekken.
Geert, niet er aan denkend dat zijn helper inlichtingen noodig zou hebben, over iets wat in zijn oogen zoo
volkomen logisch was, stond met gebukt hoofd to wachten.
Dan, als 't hem to lang duurde eer door een rukken aan
't touweind dat bij hem was achter gebleven, 't sein werd
gegeven dat hij aan eigen redding kon beginner, keek
hij op, zag zijn helper nog werkeloos naast de drenkelingen staan. Begrijpend nu dat die niet moist hoe door hem
moest worden gehandeld, ging hij wijzen naar de heining
die over den dij k liep.
De ander, zoodra hem Geerts bedoeling duidelij k was
geworden, rende daarheen, zich verwenschend dat iets zoo
eenvoudigs niet bij hemzelf was opgekomen.
Vlug knoopte hij 't touw om eeri der stevige balken,
die de heining aan den dij k bevestigd hielden, gaf
dan met de hand het sein dat hij klaar was. Hij zag de
forsche figuur zich van den bodem der boot heffen op
een der zitbanken. en met een grooten sprong in 't water
plonsen.
Even vreesde hij nog er mocht eens een zwakke
plek zijn in de lij n die den dappere verbond met de
schutting. Dan ontsnapte er een diepe zucht van groote
verlichting tilt zijn borst : hij zag Geert, vlug zijn handen
verplaatsend langs het strakke koord, to voorschijn komen
nit 't schuimen de water.
„Goddank Geert, zoo 'n half uur heb 'k nog nooit
beleefd", stamelde hij, toen de druipende redder naast hem
stond en hij in bei zijn handen een der reuzenknuisten
held gekneld.
„'t Vaalt mie zulf ook ton dat 't zoo goud afloopen
is, wie wazzen ale drei verzopen as dei'n ketaier eerder
'komen was," zei Geert bedaard, wij zend op een hooge baar
die nu, alle andere geluiden overstemmend, kwam aanrollen uit 't wad, het vaartuig dat nog lag to zwalpen op
de plek waar het verlaten was opnam, meevoerde op zijn
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forschen rug tot halfweg den dij k en 't daar omgekeerd
achter liet.
„Gelukkig dat die zoo lang uitbleef," zei verheugd de
dominee, terwij 1 ze naar de drenkelingen gingen om hen
verder to helpen.
„Och, hai h aar om mien paart even eerder komen
mocht, den Naar 'k bie Moor blieven kend," bromde Geert.
„Foei Geert, zoo moog je niet praten," verweet de
ander, „Moor was anders over een paar jaar Loch ook
gestorven."
„Den Naar 'k horn teminsent fersounlik begroaven
kend, moar allo, 't is nait anners en 't zel op 'n duur ook
wel slieten pier pakt ie lutjeste 1), den zel ik dikste
mit nemen."
De tengere man, moeilijk zeulend met zijn lichte last,
liep achter Geert, voor wien de drijfnatte veertienjarige
jongen, dien hij onder den arm genomen had een weinig
hinderlij ke vracht was, den dij k af.
In de but aan den dij kvoet legden ze de drenkelingen
neer en begonnen haastig hen to ontkleeden.
„Ze zullen toch niet dood zijn ?" vroeg de dominee,
eenigszins onrustig, daar hij nog bij Been van tweeen een
enkel levensteeken gezien had.
„Wel nee, ze hemmen ja moar even ien 't woater
legen allain verwonnert mie 't dat ze dbar nait van
bie komen bennen."
„Ze zijn misschien opnieuw bezwijmd terwijl ik ze
omhoog haalde."
't Ken best wezen, moar 't zol toch goud wezen as
dokter gauw kwam goat ie moar hoar 't dorp, den
blief ik hier zoo laank."
„Met je kletsnatte kleeren ?"
„Ja wat zol dat? Ik ken er best tegen."
„Geen sprake van poor, ik blij f Kier en jij maakt
gauw dat je thuis komt."
„Goat ie non moar vot, joen vrouw wacht op joe en
ik verzuum niks."
1) De kleinste.
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„Nee Geert, 'k zou 't mezelf nooit vergeven als jij je
een ziekte op je hals haalde -- ik blijf her en jij maakt
gauw dat je thuis komt."
„No, ik ken meschian ook nog haarder loopen as ie
den zel ik toch even op pasterij aangoan en zeggen
dat joen vrouw Bait ongerust Worden huift."
„Goed, maar ga allereerst naar den dokter."
„Ja, 'k zel es kieken
nou 'k grout joe."
„Dag Geert, ik kom vanavond nog even bij je."
„Bestig ", zei Geert en liep de but uit om, eer hij de
reis naar 't dorp aanvaardde, zij n jas en zij n laarzen to
halen, op de plaats waar hij ze bij Moor had achtergelaten.
De volgende dag was een Zondag.
De jonge dominee was, toen hij den kansel beklom,
nog bleeker dan gewoonlijk : tot diep in den nacht had
hij zitten Werken aan een nieuwe preek, een preek waar
veel in kwam van heldenmoed en oprechte naastenliefde.
Maar hij, op Wien de rede een lofzang was, beyond
zich niet onder 't gehoor van den prediker.
De kerkgangers, die aan den ouden dijk Woonden,
ontmoetten hem bij hun terugkeer nit den tempel, op den
polderweg.
Hij liep achter een kruiwagen, Waarop, gedekt door
zijn pijekker, het doode lichaam lag van Moor, dat hij na
vele uren zoekens gevonden had in een slikgeul.
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Wij levee snel !
Daardoor vergeten Wij zooveel. En 't is Loch op ieder
gebied, niet het minst op dat der politiek, zoo dringend
noodig, dat men niet vergeet. Daarom is geschiedenisstudie
van zooveel belang. Indien men de dingen leert zien in
het licht der historie, wordt men niet zoo gemakkelij k
bevangen door den waan, dat de vraagstukken, die onze
tijd stelt en de oplossingen, die men er voor aan de hand
doet, volstrekt nieuw zijn. Niet, om zich met een „alles
schon dagewesen !" van de moeilijkheden of to maken,
maar om zijn inzicht to verhelderen en to verdiepen door
kennismaking met 't geen vroegere geslachten gedacht en
gedaan hebben, om zoo niet dezelfde, dan Loch gelijksoortige
vraagstukken op to lossen.
De schoolstrij d in ons land is oud. Eene poos lang
heeft het kunnen schij nen alsof er een tij d vak van pacificatie
was aangebroken, maar al le teekenen wij zen er op, dat de
strijd opnieuw zal ontbranden 1 ). Bij de onlangs aanhangig
1) Bit artikel is reeds eenige maanden geleden geschreven met de
bedoeling, dat het voOr de verkiezingen zou gepubliceerd worden. Nu dat
tot mijn spijt niet mogelijk Meek, heb ik enkele noodzakelijk geworden
veranderingen aangebracht. Niettemin zal de lezer nit enkele uitdrukkin-
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gemaakte Grondwetsherziening heeft de Regeering een
nieuw artikel 192 voorgesteld, dat belangrijk van bet
bestaande afwij kt en ofschoon alle gevaar, dat dit voorstel
zal worden aangenomen, geweken is, zoo mag Loch van de
liberale partij, die bezig is hare eenheid to herwinnen, geeischt worden, dat zij zicb ten aanzien van het schoolvraagstuk tij dig berade, om in de nieuwe gestalte, die het door
den loop der gebeurtenissen heeft aangen omen, zich eene
wel gefundeerde overtniging to verwerven. Al is het
onderwerp op dit oogenblik niet van de uiterste urgentie,
niemand vermag to voorspellen, hoe spoedig het dit weer
worden zal.
hit dat oogpunt beschouwd zal eene beknopte herinnering aan wat ten aanzien van het veelomstreden artikel
192 onzer Grondwet in de laatste halve eeuw gezegd en
geschreven is, allicht van eenig nut zijn.
Noch in de Staatsregeling van 1801, nosh in die van
1805, nosh in de Constitutie voor het Koninkrijk Holland
van 1806 leest men eenige bepaling betrefferide het onderwij s. Eerst in 1814 werd eene dergelij ke clau sule opgenomen.
In art. 140 luidde het: „Ter bevordering van Godsdienst,
als een vaste steun van den Staat en ter uitbreiding van
kennis is het openbaar onderwijs op de hooge, middelbare
en lagere scholen een aanhoudend voorwerp van de zorge
der Regeering. De Souvereine Vorst doet van den staat
der scholen jaarlijks aan de Staten-Generaal een uitvoerig
verslag geven." In 1815 werd in de nieuwe grondwet de
aanhef weggelaten en luidde art. 226: „Het openbaar
onderwijs is een aanhoudend voorwerp van de zorg der
regeering." In 1840 bleef de tekst dezelfde en wend alleen
het nummer 226 in 224 veranderd.
Wat verstond men onder „openbare" scholen? De wet
van 1806 geeft in art. 2 van het „Reglement voor het
gen pier en daar nog wel kunnen merken, dat de opzet van mijn betoog
onder eene andere politieke constellatie ontstaan is, dan waaronder wij nu
levee. Het historisch gedeelte van het artikel, dat er de hoofdzaak van
uitrr^ aakt, heeft ecliter onder het uitstel niet behoeven to lijden.
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lager schoolwezen en onderwijs binnen de Bataafsche repub liek" afdoend antwoord. Openbare scholen zij n dezulke,
die uit eenige publieke kas hoegen aamd geheel of gedeelteli j k rechtstreeks onderhouden of ondersteund worden, terwijl „bijzondere" scholen genoemd worden dezulke, wier
onderhoud, buiten bij drage of toelage uit eenige publieke
kas, gevonden wordt uit bij zondere kassen, fon dsen, toelagen of penningen. Geheel in overeenstemming met deze
bepaling is eene uitlating van Groen van Prinsterer, die bij
de beraadslaging over de Grondwet van 1840 sprak van
„het bij zonder onderwijs, waaronder ik versta het onderwijs
gegeven zonder bij dragen van den Staat."
„Vrijheid van onderwijs" kende men voor '48 niet. De
grondwet sloot haar wel niet uit, maar de wet van 1806
bepaalde in art. 12: „Geen lagere school zal ergens, onder
welken naam ook mogen bestaan, of opgericht worden
zonder uitdrukkelij ke vergunning van het respectief departementaal, landschaps- of gemeentebestuur", terwijl art. 2 aan
de departementale besturen opdroeg, to zorgen, dat alom,
zooveel mogelij k gelegenheid voorhanden zij, om de jeugd
behoorlijk onderwijs to doers erlangen, zonder dat echter
door eene „onbepaalde toelating" van scholen of onderwijzers, vooral ten plattelande, derzelver aautal to veel
vermeerdere.
Dit gemis aan vrij heid gaf aanvankelij k in de Noordelij ke Nederlanden weinig aanstoot. Des to weer echter in
het Zuiden, waar de Roomsch-Katholieke geestelijkheid
zich tegen den opgelegden dwang ij verig verzette. En -wat opmerkelij k is Groen van Prinsterer verdedigde
voor 1830 de onvrij heid van onderwijs. In een advies aan
Koning Willem I schreef hij o.a.: „Niet zonder rechtmatigen angst kan men de gevolgen indenken eener volledige vrij heid. In het Zuiden zu Ilen de bij zondere scholen
de overige al spoedig verdringen. Alle instellingen van
openbaar gezag van de academie of tot de dorpsscholen,
zullen in onvermij delij ke kwij ning geraken."
Toen het Zuiden zich van het Noorden had afgescheiden
en men in Belgie, als een der eerste maatregelen, een eigen
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constitutie ontwierp, schreef men er dan ook in: L ' enseignement est libre : toute mesure preventive est interdite.
Langzamerhand kwamen ook in Noord-Nederland de
bezwaren boven en wel het eerst van orthodox-protestantsche zij de. Oorzaak daarvan zal wel voornamelij k de onoordeelkundige wij ze geweest zi jn, waarop bij na alle aanzoeken
tot het oprichten van bijzondere scholen werden afgewezen.
Onder de vele sprekende getuigenissen daarvan halen wij
alleen de woorden aan, die de heer Godefroy, lid der
Tweede Kamer, in 1878 sprak bij de behandeling van de
vet-Kappeyne. Hij zeide then: „De bepalingen omtrent
het oprichten van bijzondere scholen werden misbruikt.
Ik kan pier als autoriteit spreken ; ik ben lid van de
Plaatselijke Schoolcommissie to Amsterdam geweest gedurende een aantal jaren onder de werking der wet van
1806. Die commissie werd geraadpleegd, wanneer het de
oprichting binnen Naar ressort gold van bijzondere scholen.
Ik heb mij dikwijls geergerd over de willekeurige wijze,
waarop geadviseerd werd, de vergunning niet to verleenen,
altij d op den stereotypen grond, dat er geen behoefte
bestond."
Het verzet groeide steeds aan. De groote ,,protestantsche partij ", als Welker woordvoerder de bekende schoolopziener en Groninger hoogleeraar Hofstede de Groot gold,
roeide met alle macht tegen de nieuwe strooming op. ]3e
voormannen van het toen juist opgerichte Nederlandsch
Onderwijzers-Genootschap deden eveneens waarschuwend
hunne stem hooren. Zij duchtten de orthodoxie, maar
bovenal het katholicisme. Het land daverde tusschen 1840
en '48 van het ach- en weegeroep over de zoo gevreesde
vrij heid van onderwij s. Toen het ontwerp der herziene
grondwet in '48 was ingediend en daarbij de vrijheid van
onderwijs werd voorgesteld, schreef de reeds genoemde
hoogleeraar eene brochure, waarin hij zich afvroeg : „Wat
hebben wij van het ontwerp van gewijzigde grondwet to
verwachten met betrekking tot Godsdienst en Onderwijs ?"
Over de schrilheid van kleuren, waarover men toen
beschikte, oordeele de lezer nit het volgende citaat :
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„Denken wij eens na wat er moet gebeuren, indien er
zoovele scholen kunnen komen, als er bekwaam bevondene
meesters verkiezen op to richten. Dan komt er eerst eene
onbepaalde mededinging in dit yak, welke voor de beoefenaars in de eerste plants, maar voorts ook voor de geheele
maatschappij hoogst verderfelijk moet worden. Want hebben
de onderwijzers geen behoorlijk bestaan, dan kunnen zij
ook niet van hun yak leven, maar moeten allerlei nevenbedrijf uitoefenen, , , , Zijn er twee of vier scholen, waar
er nu een is, dan zullen vele meesters om leerlingen to
verkrij gen en to behouden, deze vleien ; tucht en straf zal
op de meeste plaatsen verdwij nen, een toomelooze hoop
zal over het geheel in de zoogenaamde scholen, eigenlijk
speelplaatsen, zich oefenen in baldadig en woest vermaak,
zonder bij na iets, of althans iets degelij ks to leeren ; en als
de staat weldra deze kinderen als burgers ontvangt, dan
eerst zal de armoede, nu reeds de kanker onzer maatschappij, door de toenemende zedeloosheid en onkunde
der burgers ondragelijk groot worden; dan mag hij wel
vier gevangenissen hebben, waar er nu een is, om al de
luie bedelaars, al de dieven en bedriegers in op to sluiten,
die hem alsdan zullen overstroomen ... , indien er dan nog
een staat, dien naam waardig, aanwezig is en Nederland
niet in zede- en regeeringloosheid is opgelost."
Zoo schreef men voor de gevreesde bepaling wets was
geworden. Toen de gewijzigde grondwet was aangenomen,
klonk het geroep nog angstiger. In 1849 schreef de peer
L. A. Hissink, onderwijzer to Zutphen, eene brochure onder
den titel: „Gedachten over ons toekomstig lager onderwijs
volgens art. 194 der Grondwet". TJit dit geschrift schrijf
ik den volgenden passes over:
„De teerling is geworpen en voor het oogenblik is geen
herstel mogelij k. Wij zullen dus secte- en winkelscholen
in Nederland hebben! Het verheven beroep van onderwijzer
der jeugd zal dienstbaar gemaakt worden aan het voortplanten van leeringen, die de middeleeuwsche kortzichtigheid en bekrompenheid des verstands zullen doen herleven !
De onderwijzer der jeugd zal zich verlagen tot een specu-
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lant, die het zielverkoopen en den slavenhandel als geoorIoofd beschouwt ! Hij zal zijn geest, zijn bekwaamheid, zijn
individualiteit verkoopen, om leeringen to onderwijzen en
op to dringen, die hij zelf niet of slechts ten halve
begrijpt ! Hij zal als een slaaf van vuige winzucht van
huis tot huis draven, om leerlingen op to doer., en de
plichten van onderwij zer en opvoeder verzaken, om kinderen
to Iokken, om zoodoende zijn zak to vullen. 0, medeonderwijzers ! mijn hart bloedt bij deze gedachte; mijn
geest durft den afgrond niet peilen, waarin de eer van vele
onzer ambtgenooteu g evaar loopt, verzwolgen to worden."
Het doet altij d goed, zulke woorden to lezen, al was
het maar alleen, om de overtuiging to versterken, dat de
zwartgalligheid eerie slechte profetes is en ook, wijl de
gedaehte zich niet laat terugdringen, dat ons nageslacht,
als er weer zestig jaar zullen zijn voorbijgegaan, met even
groote verbazing kennis zal nemen van de gloedvolle
redevoeringen en strij dschriften nit onzen tij d. Inderdaad,
wetten hebben wel eenigen invloed, maar men overschatte
dien invloed toch net! De vooruitgang laat zich niet
tegenhouden door wat in een staatsblad geschreven wordt !
Maar keeren wij tot de geschiedenis terug !
Eene poging om in 1840 de vrijheid van onderwijs in
de grondwet to schrijven, mislukte; eerst in '48 werd zij
aangenomen. Maar hoe? Het regeeringsontwerp gaf oorspronkelijk het volgende voorstel: „Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der overheid en bovendien,
zoover het middelbaar en lager onderwijs betreft, behoudens
het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelij kheid der
onderwijzers, het een en ander door de wet to regelen."
Tegen dit voorstel werden in het Voorloopig Verslag velerlei
bezwaren ontwikkeld ; eigenlij k was de meerderheid der
Kamer de voorgestelde vrijheid ongezind, maar zij bleek
geneigd, Naar toe to staan, mits uitdrukkelij k bepaald
werd, dat niettemin het openbaar onderwijs de voortdurende
zorg der regeering genieten zou en dat in iedere gemeente
zonder onderscheid van overheidswege voldoend openbaar
lager onderwijs zou worden gegeven. De regeering kwam
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halverwege aan dat verlangen tegemoet en voegde aan
Naar voorstel eene zinsnede toe, die, met eene taalkundige
verbetering, aan de bestaande grondwet ontleend was,
namel j k : „Het openbaar onderwij s is een voorwerp van de
aanhoudende zorg der regeering." Met deze toevoeging was
echter aan den wensch der meerderheid nog niet voldaan.
Zij verlangde vastere waarborgen, dat door de vrij heid van
onderwij s het voortdurend bestaan van een goed ingericht
schoolwezen niet zou worden bedreigd. Weer gaf de
regeering toe en verrij kte Naar artikel met de later zoo
bekend en berucht geworden alinea : „Er wordt overal in
het rij k van overheidswege voldoend lager onderwij s gegeven." Nu was in de nieuwe gamer bij na iedereen tevreden.
Het geheele artikel werd met overgroote meerderheid aangenomen. In de Tweede Kamer besloot de peer Mackay
zijne aanprijzende redevoering met deze hooggestemde
woorden : „Ik begroet de dageraad der vrijheid, die nu voor
ons aanbreekt, want de zon, zij verlicht niet alleen, zij
verwarmt ook het hart onzer kinderen. Geeft ons vrije
scholen en wij geven u verdraagzame Christenen, trouwe
burgers, ware vaderlan ders."
De blijdschap, waarmee het nieuwe grondwetsartikel
door de anti-revolutionairen ontvangen werd, is slechts
van heel korten duur geweest. Men had aan die zij de
blij kbaar slechts oog gehad voor de gewenschte vrij heid,
ten einde in staat to zijn, onbelemmerd eigen scholen op
to richten, maar de aandacht op dat eene punt had hen
zorgeloos gemaakt voor den verderen inhoud van het artikel.
De eerste alinea heeft door hare algemeenheid nooit
veel wetgevende waarde gehad, en 't was dan ook volkomeu
to begrij pen dat de grondwetgever van '48 haar aanvankelij k
had geschrapt ; 't is een dier algemeene beginselen, waaraan
onze vroegere grondwetten nog rijker waren dan de tegenwoordige, maar die zonder eenig bezwaar zouden kunnen
gemist worden. Terecht noemt onze huidige regeering in
hare voorstellen tot grondwetswij ziging die bepaling „vaag",
maar die alleszins juiste qualificatie weerhoudt Naar niet,
ze nog vager to maken, door het woord „openbaar " to
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schrappen. In de bestaande bepaling kan men aithans nog
eenig beginsel lezen. 't Is, of zij zeggen wil: er is openbaar
en er is anger onderwijs; het laatste is vrij; het gaat der
overheid alleen in zooverre aan, dat zij er toezicht op
heeft nit to oefenen en waken moet voor de bekwaamheid
en zedelijkheid van hen, die het geven; 't is overigens
geen tak van staatsdienst, geen voorwerp van overheidsbemoeiing. Daartegenover staat - en 't wordt in de eerste
plaats genoemd - het opertbaar onderwijs, dat van de
overheid uitgaat en hare aanhoudende zorg geriiet. Laat
men echter het woord ,,openbaar" nit die alinea weg en
leest men dus: ,,Het onderwijs is een voorwerp van de
aarihoudende zorg der regeering", dan verdwijnt alle tegenstelling en men verkrijgt eene bepaling, die door alles to
willen zeggen, zinledig wordt.
In 't voorbijgaan verdient pier even aangeteekend to
worden, dat de schrapping van het woord ,,openbaar"
eenmaal reeds halverwege gelukt is. In 1887 werd bj de
Grondwetsherziening door de Tweede Kamer een amendement-Schaepman ter schrapping van dat woord aangenomen,
maar het aldus geamendeerde voorstel werd door de Eerste
Kamer verworpen.
De tweede en derde alinea hebben voortdurend tot
allerlei strijd en misverstand aanleiding gegeven. Niet bij
de liberalen van '48, de partij van Thorbecke, ook niet
Mj de Katholieken. Zij beiden waren zich wel bewust,
dat de grondwetgever van '48 gewild had eerie neutrale
openbare volksschool. Bij de behandeling der onderwijswet
van '57 sprak in de Eerste Kamer de Katholiek van
Nispen tot Pannerden dit onbewimpeld nit. ,,In '48 erkende
men", zoo zei Mj, ,,dat de openbare school gelijkelijk
geschikt moet zijn voor Christen, Jood en Mohamedaan
1k mag dan ook niet verbergen, dat de vooringenomenheid
voor kerkelijke scholeri, naar mijne overtuiging alleen de
aanleiding is, dat men door verwringing van woorden, in
de Grondwet heeft willen vinden hetgeen men wenschte,
dat er in stond. Men schijnt daarbij geheel to vergeten,
dat tijdens de grondwetsherziening velen met de vrijheid
O. E. XIII 8
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van onderwijs niet waren ingenomen en dat men deze alleen
verworven heeft onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat
daartegenover worde gesteld een staatsonderwijs, voor
alien bruikbaar, voor alien toegankelijk. Het maakt op mij
een treurigen indruk, dat velen, die op de vrij heid van
onderwijs zoo hoogen prijs stellen, zoo spoedig de voorwaarde hebben vergeten, waaronder zij de vrij heid hebben
verworven".
Die laatste woorden sloegen blij kbaar op Groen van
Prinsterer en de zi jnen, die waarschij nlij k niets „vergeten"
hadden, maar to goeder trouw steeds van meening waxen
:geweest, dat „eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen"
ook zou kunnen geschieden door het splitsen der openbare
.school naar de de kerkelij ke gezindb eden. De conj ectuur
was gewaagd en eischte to parer verdediging veel scherpzinnigheid en spitsv ondigheid, maar over beide kon de leider
der kleine anti-revolutionaire partij in rijke mate beschikken.
Groen van Prinsterer -- 't klinkt vreemd, maar talloos
zijn de bewij splaatsen, die nit zij ne geschriften kunnen
worden aangehaald was een voorstander van openbaar
onderwijs. Bijzondere scholen konden als uitzonderingen,
als toevluchtsoorden voor wie met de openbare school geen
vrede hadden, worden aanvaard, maar verreweg het beste
leek het hem, dat het onderwijs van den staat uitging.
.Aileen maar, de overheid, die de school stichtte en onderhield, moest er zich voortdurend van bewust zijn, dat de
Nederlanders een Christen-natie vormden en dat derhalve de
nationale, d.i. de openbare school eene christelij ke school
moest zijn. In 1850 schreef hij : „Ten onrechte wordt van
mij beweerd, dat ik aan het bij zonder boven het openbaar
onderwijs de voorkeur geef. Tegenover het systeem der gemengde school is de bijzondere school mij een onmisbaar
=surrogaat. Doch ik wensch den bloei van het openbaar
onderwijs, namelij k wanneer het met de behoefte der Christelijke natie in overeenstemming wordt gebracht .... Ik wensch
niet het openbaar schoolwezen ten behoeve der bijzondere
school to ondermijnen. Ik wensch het openbaar onderwijs
dot dien toestand van ware voortreffelijkheid to zien gebracht,
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dat men voor de concurrentie der bijzondere inrichtingen
niet beducht zij". Bij de begrootingsdebatten in 1852 liet
hij zich nog eens in denzelfden geest iiit. Hij achtte het
then noodig, het algemeen verbreide misverstand, alsof hij
en zijne vrienden het openbaar onderwijs vijandig waren,
weg to nemen. Zij begeerden niet, dat het openbaar in het
bijzonder onderwijs zon opgaan: integendeel, zij vroegen
deugdelijke regeling van het openbaar onderwijs. Maar
deugdelijk zou de regeling eers± zijn, als de neutrale school
facultatief werd gesteld; de regel moest zijn: de openbare
gezindheidsschool. Van een algemeen Christendom, dat en
Christen, en Jood, en Heiden evenzeer kon voldoen, Wilde
hij niet weten. ,,Een Christendom boven geloofsverdeeldheid" achtte hij eene onbestaanbare dwaasheid. De grondwaarheden van den Christelijken godsdienst konden slechts
naar behooren onderwezen worden op eene school, waar de
leerlingen van een zelfde kerkgenootschap to zamen kwamen.
Men merke op, hoe hemelsbreed het onderscheid is
tusschen Groens schoolpolitiek en die der tegenwoordige
anti-revolutionaire partij. Prof. dr. Woltjer, het philosophische hoofd van de voorstanders der Christelijke School
in onze dagen, staat lijnrecht tegenover zijn grooten
voorganger. Als hij de vraag beantwoordt: ,,Wat is het
-del van het Christelijk nationaal schoolonderwijs?" dan
construeert hij het karakter der school zoodanig, dat zij
in haar wezen oriafhankelijk behoort to zijn van den staat.
Hij keurt daarmee niet alle staatsbemoeiing met de school
af, neen, de overheid moet hare belaugstelling tooneD,
door voor zoover zij dat kan, het onderwijs to bevorderen
en to steunen. Daaruit volgt echter niet, dat zij zelve
onderwijs moet laten geven in door Naar gebouwde scholen,
door onderwijzers, die zij zelve examineert en aanstelt.
Haar tack moet zij op andere wijze vervul]en. Zij kan,
waar noodig, de ouders geldelijk ondersteunen, zij kan
toezicht op de scholen houden, zij kan gemeenschappelijke
belangen regelen, maar overigens moet zij in gedachten
houden, dat onderwijs ouderplicht en geen stctatszorg is.
Die leer is door de geheele partij aanvaard, zoodat de
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tegenwoordige anti-revolutionairen niet daarom tegen de openbare school zijn, wij 1 zij godsdienstloos is, maar wij 1 de partij in.
principe gekant is tegen alle staatsonderwij s ; de school
moet een zelfstandig instituut zijn, niet afhankelij k van
den Staat en evenmin van de Kerk. „De vrije school voor
heel de Natie !" is de leus. Indien Groen van Prinsterer
in 1857 zijn ideaal verwezenlijkt had gezien en de Christelij ke overheidsschool was ing evoerd, dan zouden de tegen woordige anti-revolutionairen zich daar evenzeer tegen.
verzetten als nu tegen de openbare school. Alleen wijl
G roens denkbeelden het onderspit gedolven hebben, kunnen
zij hem als hun grooten voorganger eeren.
Niet alleen echter de anti-revolutionaire partij is ten
aanzien van het schoolvraagstuk van richting veranderd,
ook de liberalen staan er gansch anders teg enover dan.
voorheen. Thorbecke en de zijnen waren geen voorstanders
van uitgestrekte staatsbemoeiing. vandaar dat zij tegenover het denkbeeld van bij zonder onderwij s veel milder
gestemd waren dan hun tegenpartij. Bij de begrootingsdebatten van '52 sprak Torbecke, toen minister, als volgt
„Een bijzondere school, goed ingericht, is mijns inziens
eene ondersteuning van het publieke onderwij s. Er kunnen
verkeerde scholen zijn, maar ik hoop, dat het nadeel der
verkeerde scholen, die bij een volkomen vrij heid kunnen
ontstaan, op de algemeene werking van een welingericht
n ationaal onderwij s zal afstuiten. Men moet de bij zonder&
scholen niet betreuren, maar die integendeel beschouwen
als een bij drage van particulieren aan de gemeene zaak,
waarvoor anders het bestuur moet zorgen. Een land, waar
enkel bijzondere scholen zijn, zou zich zeer wel kunnen.
bevinden. Het onderwijs is geen taak van de regeering. De
regeering moet alleen voor een publiek onderwij s zorgen,.
omdat de bijzondere scholen gemeenlijk to kort schieten ;
ik meen, dat de pogingen van particulieren, om het onderwijs nit to breiden, alleszins aanmoediging verdienen".
Ook deze historische herinnering lijkt mij van veel.
waarde. Onlangs sprak op eene politieke vergadering te-
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Amsterdam een der voormannen van de vrijzinnige concentratie, vlak tegen het gevoelen van Thorbecke in, deze
woorden : „Ieder rechtgeaard vrijzinnige kan niet anders
dan met leede oogen het steeds aangroeiend getal bijzondere
scholen aanschouwen." 't Is mogelij k, dat deze spreker
zijne bedoelirng niet juist weergaf en dat hij alleen de confessioneele scholen op het oog had, maar het is Loch ook
heel wel mogelijk, dat hij volkomen meende wat hij zei.
De vrijzinnigen toch hebben de laatste tientallen jaren met
staatsdwang gedweept en al is er in den laatsten tijd eenige
kentering waar to nemen, de staat beeft toch lang bij velen
hunner gegolden als de groote weldoener der maatschappij.
Er is uit de woorden van Thorbecke echter nog eene
andere gevolgtrekking to halen. Of de openbare dan wel
de bijzondere school regel zal zijn en de andere aanvulling,
is tot op dit oogenblik een punt van strijd. De anti-revolutionairen staan op het standpunt van Thorbecke, de vrijzinnigen op dat van Groen, maar beider strijd over regel
en aanvulling is zonder zin, daar dit vraagstuk niet op
het politieke terrein thuis behoort, maar ter vrije beslissing
ligt van de maatschappij, d.i, van de burgers van den
Staat. 't Is waar, art. 1192 (194) eischt, dat overal in het
Rij k van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs
zal worden gegeven, maar het spreekt van zelf, dat deze
bepaling in gezonden zin moet worden opgevat. In de
hitte des strij ds is die gezonde opvatting wel eens zoek
geraa kt, toen men bij v. tusschen de jaren '70 en '80 to
Wonseradeel in Friesland openbare scholen stichtte en
onderhield, die geene leerlingen telden, wijl alle kinderen
nit den omtrek bijzondere scholen bezochten. Maar die
opvatting is begrijpelijkerwijze eene uitzondering gebleven,
die voor herhaling niet licht vatbaar is. Ret grondwettelijk
voorschrift werd overal elders zoo opgevat, dat de gemeenten verplicht geacht werden, niet in ideeele, maar alleen in
concrete behoeften to voorzien. Hoe meer het bijzonder
onderwijs zich uitbreidt, hoe minder plaats er zal overblijven voor de openbare school. De uitbreiding mag, nosh
kan tegengegaan worden; welk onderwijs dus regel en Welk
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aanvulling zal zijn.... dat zal eenmaal de geschiedenis
uitwij zen.
Van veel belang voor het recht verstaan van den
schoolstrij d zijn enkele momenten geweest in de behandeling der onderwijswet van 1857. Van der Brugghen, een
vriend en geestverwant van Groen, was in 1856 door den
Koning met de vorming van .een ministerie belast, dat tot
bepaalde taak zou hebben, eene nieuwe schoolwet to ontwerpen en to doen aannemen. De minister schijnt de
mogelijkheid der uitvoering van het door zijne partijgenooten
lang gekoesterd ideaal van de facultatieve splitsing der
volksschool naar de kerkelijke gezindten wel to hebben
overwogen, maar tot het inzicht to zijn gekomen, dat dit
denkbeeld onuitvoerbaar was; hij wist althans to vertellen
van eene gemeente, waar 17 gezindten gevonden werden
en waar dus even zoovele soorten van openbare scholen
zouden moeten worden gesticht, Wilde men niet de eerie
gezindte boven de andere bevoorrechten. Trouwens, indien
de minister tot een ander resultaat gekomen was, is het
wel zeker, dat zijn ontwerp door de toenmalige Tweede
Kamer zou zijn verworpen. Nu behoeft het niemand to
berouwen dat dit denkbeeld van openbare gezindheidsscholerl geen wortel heeft geschoten. Want wel is, blij ken s
de geschiedenis, de in '57 gevonden oplossing evenmin
eene gelukkige geweest, maar de tegenstand zou zonder
twijfel nog veel geweldiger zijn geworden, als Groen van
Prinsterer zij ne denkbeelden had verwezernli j kt gezien. Om
ons daarvan to overtuigen, behoeven wij alleen het oog to
richten op de Duitsche schooltoestanden. In Duitschland
gaat bijna alle onderwij s van de overheid nit; de bij zondere
school beslaat er slechts eene ondergeschikte plaats en
moet bovendien aan strenge staatseischen voldoen. Godshoogere, zoowel als
dienstonderwij s is op alle scholen
lagere voorgeschreven. Meestal zijn de scholen naar de
kerkelij ke gezindten gesplitst in protestantsche, katholieke
en israelietische scholen. In sommige streken bestaan van
oudsher nog de Simultanschulen, overeenkomende met
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onze openbare scholen, maar.... met verplicht godsdienstonderwijs. De schoolvrede is in Duitschland echter even
ver to zoeken als bij ons. Het godsdienstonderwijs is er
aan de gewone onderwij zers opgedragen en het spreekt van
zelf, dat de nieuwe opvattingen, Welke in de kerk zijn
doorgedrongen, ook haren invloed op het schoolonderwij s
doen gevoelen. De katholieke scholen zijn er natuurlijk
het best aan toe, wijl deze onder het toezicht der geestelijkheid staan, maar in de protestantsche en de gemengde
scholen heerscht ten aanzien van het godsdienstonderwijs
eene hopelooze verdeeldheid, zich openbarende in een verbitterenden strij d. Bedenkt men nu daarbij, dat bet Duitsche
volkskarakter minder onafhankeiijk is dan het Nederlandsche, dat, misschien daardoor, de belangstelliz]g in
theologische vraagstukken hier to laude veel algemeener
verbreid is dan daar, dat verder de eerbied voor het nitwendig gezag bij onze naburen veel grooter is dan bij ons,
zoodat onderwerping aan de eenmaal vastgestelde leer daar
minder m oeilij k valt dan Kier, dan heeft men voldoende
gegevens, om zich den strijd voor to stellen, die er ontstaan
zou zijn, indien in '57 de staatsgezindtescholen waren aangenomen.
De anti-revol utionairen zijn gewoon van der Brugghen
als een afvallige to beschouwen, over wien zij niet anders
dan islet verschoonend medelijden spreken, maar deze beschouwing is even onjuist als ondankbaar. Zij bewegen
zich toch in hun schoolpolitiek voortdurend in de richting,
door van der Brugghen het eerst aangewezen.
Het stelsel-van der Brugghen toch was de openbare
school, die voor alle gezindten bruikbaar zou zijn, maar
die de kinderen niettemin in algemeen Christelijke beginselen zou opvoeden. De tijd was toen veel weer theologisch
getint dan tegenwoordig. Eene neutraliteit, zooals die in onze
dagen verkondigd wordt, waarbij de onderwij zer zich nauwlettend heeft to onthouden ook van het aanroeren van
godsdienstige onderwerpen, en waar dus de school geacht
wordt, alleen voor het maatschappelij k levee voor to bereiden, zulk eene neutraliteit werd in die dagen door niemand,
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dan door enkele Katholieken, voorgestaan. De school moest
godsdienstig opvoeden, dat was het algemeen gevoelen, en
onder de mannen van onverdacht Christelij ke belij denis
waren er velen, die met van der Brugghen vast geloofden,
dat dit op de gemengde school zeer wel mogelijk zou zijn.
Onchristelijk was er toch immers eigenlijk niemand ! Daarom
stelde de minister in art. 22 (later 23) van zijn ontwerp
voor, dat het schoolonderwij s onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar zou worden gemaakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens
der kinderen en aan hunne opleiding tot alle Christelijke
en maatschappelij ke deugden. Wel wetende echter, dat er
in den laude waren, die met doze algemeene Christelij ke
deugden goon genoegen zouden nemen, had de ontwerper
aan datzelfde artikel nog een alinea toegevoegd, met het
doel, die malcontenten ter wille to zijn. Het luidde :
„Waar de kinderen van het bezoeken der openbare
scholen, uit hoofde van godsdienstige bezwaren der ouders,
worden teruggehouden en doze bezwaren, na eon zorgvuldig
onderzoek, niet uit den wog kunnen worden geruimd, wordt,
indien hieraan teg emoet gekomen kan worden door de
oprichting van eene bijzondere school, tot het oprichten
en onderhouden van zoodanige school desgevorderd hulp
verleend door middel van eene rij kssubsidie. Het verleenen
van zoodanige subsidie geschiedt door de wet".
Men zal moeten erkennen dat doze alinea buitengewoon
voorzichtig gesteld was; men sprak in dien tij d niet oneigenaardig van eon „gebarricadeerden uitweg". Minister van
der Brugghen verdedigde doze bepaling op ongeveer dezelfde
wij ze, als 32 jaar later minister Mackay zijn voorstel tot
subsidieering der bijzondere school verdedigen zou, alleen .. .
met min der succes. De verdediging was anders krachtig
genoeg. De minister zei o.a.: „De regeering stelt er prij s
op, dat het recht van geweten ongekrenkt worde gehandhaafd en aan de nakomelingschap overgeleverd. De grondwet heeft de vrij heid van onderwij s erkend en daardoor
ook de bevoegdheid, om bij zondere scholen to hebben. De
grondwet heeft dat gedaan uit eerbied voor het beginsel
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van vrijheid van geweten, omdat zij dat beginsel boven
alles wilde gehandhaafd en toegepast hebben. En wanneer
nu erkend wordt, dat, daar de gemengde school aan niemand
mag worden opgedrongen, zonder to treden in een onderzoek naar de geldigheid en van de waarde der gemoedsbezwaren, die tegen de gemengde school bestaan, maar die
men, alleen, omdat zij er tegen bestaan, niet mag krenken,
dan is de logische en zedelijk noodzakelijke consequentie,
dat men ook to gemoet moet komen aan hen, die ook een
geweten en gemoedsbezwaren hebben, maar van hunne
gewetensvrij heid geen g ebruik kunnen maken".
Maar de Kamer wilde er niets van weten : „Indien",
zoo werd den minister tegemoet gevoerd, „menigeen op grond
van individueele en subj ectieve zienswij ze niet tevreden is
met de openbare school, daarvoor is in naam der gewetensvrij held volledige srrij heid van onderwij s daar. Tnrichtingen
waarbij men het verdeelen van hetgeen de wet begeert
vereenig d to houden, bedoelt, hebben op onbelemmerd aanzijn, niet op begunstiging recht. Zoo tweedrachtstokerij
niet belet wordt, het zal ten minste niet geoorloofd zijn,
van staatswege giften daarvoor uit to reiken".
Hoe hielden de anti-revolutionairen, hoe hield Groen van
Prinsterer zich P Zij stemden allen tegen. De Katholieken
eveneens. Bijna een unicum in onze parlementaire geschiedenis : het amendement, strekkende om de besproken bepaling
uit de wet to lichten, wend net algemeene stemmen aangenomen. En dat zoo goed als zonder debat. Noch van antirevolutionaire, noch van katholieke zijde werd het woord
gevoerd. In het Voorloopig Verslag was reeds medegedeeld,
dat slechts drie leden zich met de voorgestelde bepaling
konden vereenigen en zelfs doze drie schijnen tot andere
inzichten gekomen to zij n. Groen van Prinsterer heeft zich
moeite genoeg gegeven, om zijne houding to rechtvaardigen, maar hij deed het buiten de Kamer, in tal van geschriften. Indien, zoo was ongeveer zij n gedachtengang, de
openbare school door de regeering was voorgesteld als een
noodzakelij k kwaad, als eon gebouw, dat zooveel mogelij k
moet worden afgebroken, dan kon subsidieering van de
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bijzondere school als een overgangsmaatregel worden aanvaard, maar wanneer regeering en wetgever van eene tegenovergestelde beschouwing uitgaan, wanneer zij de bevolking de gemengde school als regel opleggen en daarin een
steun zien van volkseenheid, een waarborg van verdraagzaamheid, eene kweekplaats van echten g odsdienstzin, wanneer zij beiden die gemengde school en Christelijk genoeg
en nationaal bij uitnemendheid achten, dan is het ongerij and to verger, dat rij ksgeld aan het ondermij nen van
rij ksinstellingen wordt ten koste gelegd." De beginselvaste
strij der heeft stellig niet kunnen vermoeden dat zijn volgelingen eenmaal alien den door hem zoozeer afgekeurden
weg zouden inslaan. De zaak is, dat de stichter der antirevolutionaire partij in uiterst geringe mate bezat, wat zijn
opvolger in zoo rij ke mate zou toonen to bezitten : practischen zin. Hij bezat daarentegen, wat zijn opvolger zoo
goed als geheel mist: vastheid van overtuiging. Zuiverheid
van b,eginsel ging hem bovenal. Hij kon zich ons yolk
niet anders voorstellen, dan als een Christelij k yolk met
een Christelij ke regeering en dan „Christelij k" in den zin
van en in overeenstemming met de gemeenschappelijke
geloofsbelijdenis aller protestantsche kerkgenootschappen.
Die zoo dachten en voelden, vormden de eig enlij ke natie ;
de anderen waren of afvalligen, die teruggebracht moesten
worden, of, als de Joden, gasten, die met alle gastvrij held
moesten worden behandeld, maar die zich toch rniet mochten inbeelden, op hoogeren rang aanspraak to kunnen
maken. Die beschouwing nu was in zoo openlij ken strij d
met de heerschende denkbeelden zijner dagen, dat hij niet
begrepen werd, vaak zelfs niet door zijne naaste vrienden,
Een, die hem wel begreep, maar zich niet aan zij ne zij de
schaarde, was zijn vriend Prof. D. Chantepie de la Saussaye.
Toen de wet van '57 was aangenomen en Groen van
Prinsterer, teleurgesteld en geknakt, zijn lidmaatschap der
Tweede Kamer neerlegde, schreef zij n vriend hem uit Frankrijk : „Je crois que le protestantisme est appele a renoncer
a tons les avantages que lui fournissait 1'appui de 1'etat;
qu'il va redevenir, ce qui etait sa premiere signification,
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une mission dans le monde incredule et superstitieux. Je
crois que le Christianisme est occupe a repasser a l'etat
de secte, ce qu'il etait aux premiers siecles .... L'eglise
dolt renoncer a toute pretention de domination; elle doit
redevenir le refuge de toutes les times qui out experiments
le vide du monde, le vide de cette societe si brillante a
la surface, si miserable au fond."
Groen van Prinsterer had blij kbaar zoo groot overwicht op zijne volgelingen, dat de verwerping van het
subsidie-voorstel door niemand in den lande wend betreurd.
Eerst veel later, in 1904, schreef een anti-revolutionair,
die zijn historie vergeten was: „De Kamer stoorde zich (in
1857) niet aan het middel, om een van de dierbaarste en
heiligste kleinooden van ons land to bewaren. Ze schrapte
de 4e alinea van art. 22, zonder naar billijkheid, rechtvaardigheid en edelmoedigheid to vragen."
4ok de houding der Katholieken in die dagen verdient opmerking. Van de 13 leden, welke die partij in
1857 in de Kamer telde, verklaarden zich bij de eindstemming 6 tegen de wet. Maar dat deden zij niet, omdat naar
hunne meening het karakter der openbare school niet
christelijk genoeg was, maar juist wijl zij van „opleiding
in alle christelij ke deug den", door art. 22 voorgeschreven,
bevoorrechting vreesden van de Protestanten. Zij hadden
alleen van maatschappelijke deugden willen gewagen en
de lagere school absoluut neutraal gewenscht. In de Eerste
Kamer, waar het ontwerp met groote ingenomenheid werd
ontvangen en na korte discussie met op een na algemeene
stemmen weed aangenomen, sprak de Katholiek van Nispen
van Pannerden eene redevoering uit, waarop wij reeds de
aandacht gevestigd hebben en waarvan pier nog eene
enkele zinsnede ter kenschetsing volgen moge : „Zoo men
de kinderen van de jeugd of leerde, dat zij alleen met
geloofsgenooten moeten ter schole gaan, dan zou daardoor
reeds in het jeugdige gemoed afkeerigheid worden opgewekt van hen, die eene andere godsdien stige overtuiging
volg en, en zeker zou daardoor de verdraagzaamheid niet
worden bevorderd. Ik geloof, men wenscht scheiding van
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der jeugd af, maar naar mijne overtuiging is daarvan het
noodzakelij k gevolg, dat men elkander niet leert kennen
en dus nimmer leert vertrouwen. Dit acht ik nadeelig."
De wet van 1857, hoe goed ook bedoeld, heeft Been
vrede gebracht. De Katholieken bleven de beginselen dier
wet, die zij trouwens mede hadden helpen aannemen, getrouw tot het jaar '68, toen een mandement der Bisschoppen verscheen, waarin onzijdig onderwijs als onvoldoende
en gebrekkig werd afgekeurd. „Zal eene school," zoo heette
het in dat stuk, „het vertrouwen der Katholieken alleszins waardig zijn, dan is het niet voldoende, dat zij den
katholieken godsdienst, gelijk het heet, eerbiedige, dat is
volstrekt onaangeroerd late, maar zij moet dien godsdienst
leeren kennen en beoefenen." Sinds de verschijning van
dat bisschoppelijk schrijven heeft de katholieke partij zich
van hare vroegere liberale vrienden ] osgemaakt en zich
nauwer bij de anti-revolutionairen aangesloten. Toen dan
ook in '78 minister Kappeyne eene herziening der onderwij swet aanhan gig m aakte, bleken de Katholieken in hun
verzet even aaneengesloten als de anti-revolutionairen. In
een nota, door den peer Van Nispen tot Sevenaer aan
het Voorloopig Verslag van dat wetsontwerp toegevoegd,
verklaarde de schrij ver zich voorstander van de confessioneele staatsschool ; alleen, wanneer deze niet to verkrijgen
zou zijn, verklaarde hij, dat de van staatswege gesubsidieerde bijzondere school eenigermate als surrogaat zou
kunnen dienen. De volte-face der katholieke staatspartij
was hierrnede voltrokken ; wat in '57 met allen ernst en
nadruk bestreden was, werd in '78 als de eenig mogelij ke
redding beschouwd.
Het standpunt der anti-revolutionaire tegenstanders
was aan weer schommelingen onderhevig. Groen van Prinsterer verklaarde wel, dat hij .sinds de aanneming van de
wet van '57 het denkbeeld der facultatieve splitsing der
staatsschool had opgegeven, .maar eene duidelijke aanwijzing van wat daarvoor in de plaats moest komen, is van
hem nimmer vernomen. Het opgeven van dat oude ideaal
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was hem tactiek, geen Principe. Toen Loch in '67 Mr. W.
M. de Brauw, lid der Tweede Kamer, een wetsvoorstel
indiende, volgens hetwelk aan scholen, van erkende Kerkgenootschappen uitgaande, subsidie zou kunnen worden
verleend, verklaarde Groen van Prinsterer zich maar matig
met dat voorstel ingenomen. Voorloopig waren hij en de
zijnen sterker in de critiek op het bestaande dan in den
opbouw van het nieuwe. Krachtig ijverden zij voor wegneining van het woord „Christelij k" nit art. 23, maar
telkens vonden zij hierin de liberale partij tegenover zich,
die, niet ten onrechte, een dusdanig voorstel, van die zij de
gedaan, als eene hatelijke aantijging van het karakter der
openbare school beschouwde. Trouwens, ook bij de eigen
medestanders vond dit voorstel bestrijding. Er waren er
order de orthodox-protestanten nog genoeg, die de ontchri.stelijking der Staatsschool niet in de hand wilden werken
en een gemoedelij k man, als Beets, noemde het drij ven in
die richting „demonisch". Men keerde dan ook spoedig
van dien weg terug. In eene rede, die dr. Kuyper in 't jaar
1874 in de Tw eede Kamer uitsprak, werd de actie tegen
de Christelij ke deugden opgegeven, werd ook het subsidieeren van bijzondere scholen verworpen en propaganda
g ern aakt voor de „vrij e school", die van de ouders behoorde ui.t to g aan, en aan Welke de gemeente de gelden
behoorde to restitueeren, die door die school aan de gemeentelijke kassen werden uitgespaard. Die actie verhinderde intusschen Groen van Prinsterer niet, twee jaar
later, in 1876, enkele maanden voor zijn dood, de facultatieve splitsing der openbare scholen weer aan de orde
to stellen. Telkens dook dit denkbeeld weder op. In het
„monsterpetitionnement" van 1878 werd het opnieuw en in
de eerste plaats genoemd als richtige oplossing van het
schoolvraagstuk. Daarna hoorde men er in geruimen tij d
niet weer van, tot het nu in den allerlaatsten tij d, in de
bekende brochure van Dr. Kromsigt, weer van zich spreken
doet. De praktij k heeft er zich echter niet aan gestoord.
Toen de grondwetsherziening van '87 voor het eerst sinds
vele jaren een rechtsch ministerie aan het bewind bracht
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en minister Mackay werd geroepen, de schoolquaestie op
to lossen, moist deze niet beter to doen, dan door de schoolgeldheffing op de openbare scholen verplichtend to stellen
en aan de bijzondete school, onder niet to zware voorwaarden, een betamelij ke subsidie toe to kennen. De blij dschap was algemeen. Een niet onaanzienlij k deel der liberale partij in beide Kamers had in dat voorstel bewilligd
en men achtte, zoowel van rechts als van links, het jarenlang sleepende vraagstuk opgelost. De „pacificatie" was
gekomen ; nu zou eene eerlijke concurrentie uitmaken, aan
Welke school de natie gehecht was. De openbare school,
zoo klonk de profetie aan de overzij de, zou langzaam
leeggepompt worden.
Op dien weg der subsidieering is men steeds voortgegaan. Toen in 1900 on der een liberaal regime de leerplichtwet was aangenomen en verwacht mocht worden, dat
deze wet ook op de bijzondere scholen nieuwe lasten zou
leggen, wend de subsidie, naar vooraf gedane belofte, niet
onaanzienlijk verhoogd. De tevreden stemming; van '90 was
echter reeds lang geweken. Er kwam een nieuw denkbeeld
op: de volkomen gelij kstelling van bijzondere en openbare
scholen ten aanzien van de publieke kassen. Toen in 1901
Dr. A. Kuyper als minister was opg etreden, werd spoedig
meegedeeld, dat de finale oplossing der schoolquaestie nog
dichter zou ben aderd worden. De subsidie aan de bijzondere
scholen werd aanmerkelijk hooger en de bijzondere onderwij zers werden opgenomen in het pensioenfonds. Ook nu
weer blij de ingenomenheid en dankbaarheid aan de rechterzijde, maar ook die stemming was slechts van korten
duur. Toen, na een kort liberaal interregnum, minister
Heemskerk de teugels in handen nam, klonk het geroep
om gelijkstelling steeds dringender, en hoewel de minister
bij herhaling verklaarde, dat oplossing van het schoolvraagstuk niet op zijn programme stood, werd hij Loch
tot tweemaal toe genoodzaakt, nieuwe verhooging van
bij dragen voor to stellen en to doen aannemen.
Zoo was de praktij k. Daarnaast, maar niet evenwij dig
daarmee, liep de theorie. De Katholieken, als echte real-
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politiker, bekommeren zich niet veel on1 de theorie, maar
onder de anti-revolutionairen en Christelij k-Historischen
zitten er altoos nog velen in hunne beginselen verward.
Op de 17e jaarvergadering van de Unie : Een school met
den Bijbel, gehouden to Utrecht in 1895, werd door eene
commissie, waarin o. a. Mr. A. Mackay, de voorsteller van
de wet van '89, Mr. Th. Heemskerk en Mr. A. F. de
Savornin Lohman zitting hadden, een rapport uitgebracht,
waarin de grieven tegen de bestaande regeling van het
lager onderwijs nog eens werden ontwikkeld en de beginselen uitgesproken, door welker toepassing die grieven nit
den weg geruinnd konden worden. Maar zie, ternauwernood
was dat Unie-rapport met algemeene stemmen aangenomen,
of er rezen bezwaren. En geen geringe ook ! Dr. Woltjer
en Dr. Kuyper, door vele anderen gevolgd, verklaarden
aan de onthutste broeders, dat het stelsel van het Unierapport lag in de richting van de beginselen van het
socialisme en zij spraken de vrees nit, dat, indien dat
rapport tot wet zou zij n verheven, de kiem in den grond
gelegd zou zijn, die bij het opwassen het zedelijk besef en
de vrij heid der burgers op het gebied van het onderwij s
zou verstikken. Geen kleinigheid voorwaar ! Geen wonder,
dat men het niet spoedig eens werd. Eerst vijf jaar later
kwam een gewijzigd Unie-rapport tot stand, dat als eezi
compromis der strijdende inzichten werd aanvaard.
Zoo onvast en onklaar is het aan die zij de altij d geweest. Toen in '89 het wetsontwerp-Mackay aanhangig
was, kwanl er in de Tweede Kainer een verzoekschrift in
van eene to Utrecht gevestigde Christelij ke Vereeniging
„Marnix", er op aandringende, de bij zondere school to bewaren voor den sniaad, met staatsgeld gevoed to worden.
Zoo nu en dan kwam de vrees boven, dat het aannemen
van staatssubsidie of breuk zou kunnen doen aan de vrij heid van het bij zonder onderwij s. Op grond van die overweging waarschuwde Mr. A. F. de Savornin Lohman vobr
de indiening van het „bouwwetteke" zijne medestanders
ten ernstigste, Loch niet op verhooging van staatsbijdrage
aan to dringen. Toen het ontwerp in behandeling kwam, bleek
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echter die overweging hare kracht op den leid er der Christelijk-Historische partij verloren to hebben, zelfs in die mate,
dat hij zijn stem kon geven aan een amendement, dat de
voorgestelde bij drage meer dan verdubbelde.
Ern ding is ondertusschen gewonnen. Het wordt nu
aan de rechterzij de algemeen erkend, dat tot finale oplossing der schoolquaestie verandering van art. 192 der
Grondwet onvermijdelijk is. De Grondswetscommissie van
1910 schrij ft vergoelij trend yin Naar rapport, dat de gron dwet is „achtergebleven", hetgeen, minder omzichtig uitgedrukt, wil zeggen, dat de huidige regeling van het lager
onderwij s de grondwet is voorbij geloopen, of nog duidelij ker : niet weer in overeenstemming met de Grondwet en
dus ongrondwettig is.
Hebben wij dat verwijt ons ernstig aan to trekken ?
't Hangt er maar vanaf, welke waarde men aan eene grondwet toekent. Is deze inderdaad de gronci van alle andere
wetten, de bron, waaruit zij voortvloeien, ja, dan zal het
verwijt van ongrondwettig to zijn, wel het ergste wezen,
dat men aan eene wet kan ten laste leggen. Maar dan
nog.... wat baat zulk een verwijt ? Tot practische gevolgtrekkingen kan het nooit leiden, om de eenvoudige reden,
dat er geen rechter is, belast met de handhaving der
Grondwet. Had de Hooge Raad het „toetsingsrecht", bezat
ons hoogste rechtscollege de bevoegdheid, eene wet ongeldig
to verklaren, omdat zij in strijd is met de grondwet, dan
zou een beroep op de grondwet eenige practische waarde
kunnen hebben, maar nu stuiten al dergelijke vertoogen
of op de onverschilligheid der parlementaire meerderheid.
Zei Mr. A. F. de Savornin Lohman niet eens met verbluffen de duidelij kheid, dat het er minder op aan komt, wat
er in de grondwet staat, dan wat de wetgever er in leest ?
Wie niet van die opvatting uitgaat, maar art. 192 onbevangen leest en, waar hij twijfelt, zich door de geschiedenis
van 't ontstaan van dat artikel laat voorlichten, kan tot
geene andere gevolgtrekking komen, dan dat ooze tegenwoordige onderwij sregeling met letter en geest der grondwet in flagranten strij d is. Waarschij nlij k had dan ook
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onze jongsLe hoogleeraar in het staatsrecht Prof. Dr. B. C.
de Savornin Lohman onze onderwij swetgeving op het oog,
then hij in zij ne inaugureele rede verklaarde : „Met eenige
overdrijving zou kunnen worden gezegd : grondwetsschendingen zijn aan de orde van den dag".
Toch mag de schennis niet al to grof worden en
daarom is het toe to juichen, dat art. 192 begrepen is
onder die artikelen, welke dringend herziening behoeven.
Het door de regeering nieuw voorgedragen artikel verdient
op dien grond reeds alle aandacht 1). Want al is er voor
de schoolwetpolitiek eene periode van stilstand aangebroken,
de rechterzijde zal wel niet bereid zijn, hare oude idealen
to begraven en daarom moge een welwillende critiek haar
aanleiding geven, nu zij eenigen vrij en tij d krij gt, de bezwaren, welke tegen de jongste formuleering p arer wenschen
zijn in to brengen, rustig onder de oogen to zien.
De beteekenis van het nieuwe grondwetsartikel moet
gezocht worden in de 3e, 4e en 5e alinea. Over de eerste
1) Het luidt aldus :
1.

Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der

Regeering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der overheld en bovendien, voor wat het lager en middelbaar onderwijs betrelt, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van den
onderwijzer; het een en ander door de wet to regelen.
3.

Voor zoo ver zich eene behoefte aan ander algelneen lager onder-

wijss openbaart dan waarin door de ingezetenen wordt voorzien, wordt dit
onderwijs van 0 verheidsw ege verstrekt. De inrichting van dit van Overheidswege gegeven onderwijs wordt, onder de eerbiediging van de godsdienstige gevoelens van de ouders der schoolgaande kinderen, door de wet
geregeld.
4.

Het overige onderwijs van Overheidswege gegeven wordt eveneens

bij de wet geregeld.
5.

In de kosten voor het algemeen lager onderwijs, op scholen door

ingezetenen vrijwillig ingericht, wordt, onder voorwaarden en volgens regels.
door de wet to stellen, door de openbare kassen voorzien, op gelijken voet
als zulks geschiedt ten aanzien van dit onderwijs op echolen van de Overheld uitgaande.
6.

De Koning doet van den etaat van het geheele onderwijs jaarlijks

een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal toekomen.
0. E. XIII 8

17
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alinea hebben wij reeds gehandeld en de tweede en zesde
zij n met geringe wij zigingen uit de bestaande grondwet
overgen omen.
„Het bij zonder onderwijs regel, de openbare school
aanvulling !" Die leuze der rechterzij de wordt in de derde
alinea van het voorgedragen artikel in wettelijke termen
uitgedrukt. Ik heb reeds aan getoond, dat deze twistvraag
niet door de wet en niet door de overheid kan worden
uitgemaakt, lndien in eene bepaalde gemeente de meerderheid der kinderen de bijzorndere school bezoekt, dan
spreekt het van zelf, dat de openbare school er het karakter van „aanvulling" krijgen zal, eene aanvulling die zelfs
geheel ontbreken kan, indien — wat nu reeds op enkele
plaatsen voorkomt alle kinderen van het bijzondere
onderwijs gebruik maken. Mag het nu echter wenschelijk
geacht worden, zulks in de grondwet to schrij ven ? Ik
meen, dat het antwoord op die vraag beslist ontkennend
moet zijn. En dat op onderscheidene gronden.
In de eerste plaats gaat de voorgestelde alinea nit van
eerie valsche onderstelling. 't Is, alsof de ontwerper zich
overtuigd houdt van zoo groote en zoo algemeene belangstelling in het lager onderwijs, dat de ingezetenen geen
enkelen aandrang van buiten behoeven, om bet noodige
aantal scholen to stichten. Dat moge waar zijn voor de
meergegoeden, die ook nu reeds pier en daar hunne eigene
:scholen onderhouden, maar het overgroote deel der bevolking voelt niets van dien drang en zou trouwens ook niet
in staat zijn er aan toe to geven. Het geregeld ter schole
zenden van de kinderen moet velen ouders nog door
straf bedreiging worden afgedwongen. Voor zulke ouders
is het wenschelijk, dat de school met eenig uitwendig
gezag kunne optreden, wat alleen mogelij k is, indien
de school van de overheid uitgaat. Nu zijn op het oogenblik de meeste confessioneele volksscholen gesticht door
kerkgenootschappen, die inderdaad ook eenig gezag vertegenwoordigen. Zeker, er zijn genoeg scholen, die van
particuliere vereenigingen uitgaan, maar dat zijn meest
,scholen voor uitgebreid lager onderwijs, geen eigenlijk
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gezegde volksscholen. Nu mag wel op goede gronden verwacht worden, dat indien de voorgestelde wij ziging van
art. 192 tot stand komt, er verschillende schoolvereenigingen
zullen opgericht worden met het doel al of niet neutraal
volksonderwij s to doen geven, maar men slaat Loch in zake
wetgeving een verkeerden weg in, als men de zeden door
de wetten wil veranderen. De vrij e school regel, de openbare school aanvulling ! Nu goed, de wetten mogen geen
belemmeringen in den weg leggen, om dat ideaal to verwezenlijken, maar zij mogen zich toch ook niet houden,
alsof dat ideaal reeds bereiktware, zoo lang, als ten onzent,
nog 2 /3 deel der schoolgaande jeugd van het openbaar
onderwijs gebruik maakt.
Maar er zijn nog gewichtiger bedenkingen. Het onderwijs is geen zaak, die hare volmaaktheid bereikt heeft : het
groeit, het verandert, het ontwikkelt zich. Wie eene school
sticht, heeft niet genoeg g edaan, met een gebouw to laten
zetten en onderwijzers aan to stellen, hij moet aan die
stichting voortdurend zij ne zorg wij den, zij ne gedachten
er over laten gaan. Hij moet zich op de hoogte houden
van de geestesstroomingen, die zich in alle beschaafde
landen openbaren en ook op de lagere school Naar invloed
doen Belden. Nieuwe denkbeelden breken zich baan, nieuwe
idealen worden g evormd en vinden weerklank onder de
mannen en vrouwen, die het lager onderwij s dienen. Nu
moet er gelegenheid zijn, die nieuwe denkbeelden to keuren,
to beproeven, in praktijk to brengen. Dat kan zeker geschieden en geschiedt reeds op scholen, door de
iiigezetenen gesticht, maar dat streven komt de eigenlijke
volksschool slechts weinig ten goede. Toch mag ook haar
de beweging niet vreemd blij ven, ook Naar moet de gelegenheid tot vooruitgang, tot verbetering, tot hervorming geschon ken worden. Nu is er in zich zelf niets onmogelij ks
in, dat ook particuliere schoolbesturen zich tegenover dusdanig streven welwillend verhouden, maar van de overheid,
die hare deskundige ambtenaren met het schooltoezicht
belast, kan gemakkelij ker verwacht worden, dat zij met
belangstelling al dergelijke bewegingen gadeslaat en voor-

260

NAAR DEN SCHOOLVREDE.

slagen tot verandering en verbetering met aandacht overweegt. voortdurende verbetering van het onderwij s is een
eminent staatsbelang ; de overheid moet den norm van het
onderwijs hooghouden, moet het model aangeven. 't Zal
aan niemand verboden worden, mee to doen en wat men_
bereikt zal dankbaar erkend en aanvaard worden, maar de
overheid mag het toch niet laten aankomen op wat anderen
misschien zullen doen. Zij moet zorgen, vooraan to blij ven.
Er mag ook niet vergeten worden, dat er in zake
onderwij s niet genoeg geschied is, als een behoorlij k aantal
scholen is gebouwd en de noodige onderwij zers zij n aangesteld ; het land heeft behoefte aan een schoolstelsel, aan een
nit ineengrijpende onderdeelen bestaand geheel. De Ineenschakelingscommissie heeft heel wat werk gehad, zulk een
geheel to ontwerpen en nu spreekt het wel van zelf, dat
men aan min of weer ongeorganiseerde „ingezetenen" niet
kan overlaten, zulk een stelsel nit to voeren. Evengoed als
een land een leger en een vestingstelsel noodig heeft, zoo
heeft het ook een onderwijzerscorps en een schoolstelsel.
noodig. Particulieren mogen daaraan meewerken ; hun hulp
nog eens
zal dankbaar worden aanvaard, maar de
overheid moet de leiding geven, moet voor modellen zorgen.
Ik noemde daar de Ineenschakelingscommissie. Men
weet, dat zij voor het meerendeel nit „mannen van rechts"
was samengesteld, en toch heeft ook zij gevoeld, wat in_
zake onderwijs staatsroeping behoort to zijn. Over het algemeen heeft zij zich in haar verslag van politieke be-.
schouwingen onthouden, maar als zij het vakonderwij s
bespreekt, dat ten onzent nog zoo goed als geheel ongeregeld is, betoogt zij op verschillende gronden, dat dit
onderwij s wel door den staat mag worden gesteund, maar
van particulieren moet uitgaan. Maar
zoo voegt zij er
bij indien het vakonderwijs zich ui.tbreidt en er vele
vakscholen van eene bepaalde soort komen, dan verdient
het overweging, of de staat niet een m odelschool voor
deze soort van vakscholen behoort op to richten en daaraau.
een opleidingscursus to verbinden. Zij wil dan deze school.
door het Rijk zoo ingericht zien, dat zij voor de gelijksoor-
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tige particuliere of gemeentelijke vakscholen inderdaad een
model is, waarnaar deze zich kunnen richten. Daar zouden
nieuwe methoden kunnen worden onderzoeht, nieuwe
werktuigen beproefd op gelijksoortige wijze als dat geschiedt bij het landbouwonderwijs door de rijksleeraren op
de proefvelden. Verder zouden deze modelscholen ook de
gang ewezen plaatsen zijn voor de opleidin g van het onderwijzend personeel aan de vakscholen. Dat alles lijkt
mij uitnemend gezegd en al zie ik het verschil tusschen
vakscholen en lager onderwijs niet voorbij, zoo verheug
ik mij er toch in, dat eene commissie, onder voorzitterschap van dr. Woltjer, zulk een eereplaats bespreekt voor
het openbaar onderwijs.
De tweede helft der derde alinea bevat eene wezenlijke
verbetering van het bestaande. Eischt de tegenwoordige
grondwet bij het openbaar onderwijs „eerbiediging van
ieders g odsdienstige begrippen", het ontwerp beperkt dien
eerbied tot „de godsdienstige gevoelens van de ouders der
schoolgaande kinderen". De voorvechters van de „absolute"
neutraliteit zullen zich tegen deze wijziging verzetten, maar
ook zij zullen waarschijnlijk opmerken, dat deze bepaling
geen positief gebod, maar alleen negatief verbod inhoudt.
Geen openbaar onderwijzer zal er ooit door gedwongen
kunnen worden, zijne opvatting van neutraliteit to wijzigen;
toch zullen er ook zijn die bij het losser worden der
bander zich behaaglijk zullen gevoelen.
„Het overige onderwijs van overheidswege gegeven,
wordt eveneens door de wet geregeld." Deze vierde alinea
zal de eleg antie van het nieuwe grondwetsartikel niet
verhoogen. Duidelij k is zij althans niet. De tegenstelling
tusschen „algetneen lager onderwijs " en „het overige ouderwij s " is geheel nieuw. Blij kens de toelichting wordt met
het eerste het gewoon lager onderwijs en met het tweede
het uitgebreid en meer uitgebreid lager onderwijs bedoeld.
Van dat laatste onderwijs zal this niet gelden, dat het,
voor zoover het openbaar onderwijs is, slechts aanvulling
zijn zal. Hier zullen stellig moeilijkheden ontstaan. Zullen
nu alle onverplichte vakken bij het „a,lgemeen lager onder-
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wij s" geweerd worden ? Het beste is pier nadere toelichting
of to wachten.
Het groote struikelblok zal wel de vijfde alinea zijn.
Hier wordt een puzzle gegeven, welker oplossing den wetgever heel wat hoofdbreken zal kosten. Deze alinea vraagt
inderdaad het onmogelij ke. Hoe zal zulk eene verrekening
tot stand moeten komen? Zal men er een eenvoudigen
repel van drieen van waken en zeggen : de gemeente geeft
zooveel nit voor zooveel leerlingen, die hare scholen be zoeken ; het rijk draagt daarenboven er nog zooveel bij ;
nu moet iedere bijzondere schoolvereeniging in dezelfde
gemeente een naar het aantal parer leerlingen evenredig
aandeel zoowel nit de gemeente- als nit de staatskas ontvangen ? Maar dan vergeet men, dat de kosten van eerie
school niet recht evenredig zijn met het getal harer leerlingen. En hoe moet het gaan, als bij v. de gemeente de
jaarwedden harer onderwijzers verhoogt, of nieuwe schoolgebouwen sticht of meer geld aan leermiddelen uitgeeft ?
Moet zij dan onmiddellijk een hooger bedrag aan de schoolvereenigingen uitkeeren, ook al hebben die geene schoolgebouwen noodig, of al wenschen zij niet meer uit to geven
aan onderwijzersjaarwedden of leermiddelen ? Dat zou toch
inderdaad al to dwaas zijn!
Maar verder ..• . , in wat onmogelijke positie zullen de
openbare en bijzondere scholen tot elkander komeu to
staan ! Er zijn bijzondere scholen, die over eigen kapitalen
beschikken; het zullen er wel niet vele zijn, maar er zijn
er toch. De peer Th. A. Ketelaar, lid der Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, wist onlangs to vertellen van
eene bijzondere school met een stamkapitaal van f 80.000.
De openbare scholen kunnen alleen bestaan nit wat de
gemeente en het rij k er aan ten koste leggen ; de bijzondere
scholen ontvangen nit die kassen evenveel en daarenboven
de rente van eigen kapitalen en wat aan giften en legaten
haar ten deele valt. Zal dan niet de openbare school de
arm ste en armelij kste zijn uit heel de gemeente ? Eischt
dat de gelij kstelling ?
Maar de bijzondere school, de school der ingezetenen,
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wat moet er van Naar worden P Zij zal betaald worden nit
de publieke kassen en er zulien natuurlijk voorwaarden en
regels worden gesteld, maar zij zal toch Naar karakter van
vrij e school onmogelij k kunn en handhaven, indien de houders
dies° publieke kassen evenveel zeggenschap over haar zullen
verkrij gen als over de openbare school. Maar indien dat
de bedoeling niet is, indien de overheid minder to zeggen
zal hebben over de bij zondere, dan over de openbare school,
dan ontstaat toch eerst recht de grootst denkbare ongelijkheid. De openbare school staat niet alleen onder het toezicht der regeering, maar is geheel aan Naar ondergeschikt;
door hare organen worden de onderwijzers aangesteld en
ontslagen, het leerplan vastgesteld, de grootte der klassen
bepaald, de toelating van leerlingen geregeld, in den woord:
de overheid is er overheid. Maar bij de bijzondere scholen
zal het schoolbestuur de hoogste macht in handen hebben
en de burg^rlijke overheid zal dienst mogen doen als kassier,
die willig alles betaalt wat de school kost. Is het mogelijk
zich in zulk een toestand in to denken ? Is er in ons heele
staatswezen lets analoogs to vinden, dat tot toelichting en
vergelijking dienen kan
Het valt moeilij k aan to nemen, dat de steller dezer
alinea zich de draagwijdte van de door hem ontworpen
bepaling volledig heeft ingedacht. „Aan het bijzonder onderwijs", zegt de toelichting, „dient de plaats toegewezen to
worden, welke daaraail, ook krachtens de macht der feiten
toekomt". Toegegeven ! Indien echter de macht der feiten
zou moeten leiden tot „gelijkstelling" van beide soorten
van onderwijs, dan blijft slechts dit dilemma over: of het
bijzonder onderwijs wordt opgeslorpt door het openbaar
onderwijs, wijl gelijkheid van rechten op den duur zonder
gelijkheid van plichten onbestaanbaar is, of wel de bijzondere school vormt een staat in den staat, voorziet in hare
eigen behoeften, maar laat den staat betalen. Pat de macht
der feiten vroeg of laat tot de eerste gevolgtrekking leiden
zal, is wel ontwij felbaar.
Indien wat men hoopt inderdaad werkelijkheid wordt
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en de liberale partij, niet alleen voor het oogenblik hare
eenheid herwint, maar ook daarna bekwaam bevonden
wordt, in hoofdzaken van staatsbeleid eene lijn to trekken,
wat mag dan van Naar in betrekking tot het schoolvraagstuk worden verwacht ?
In de eerste plaats dan de erkenning, dat niet kan
worden volstaan met de onderwij sparagraaf, die zij in Naar
concentratie-program heeft geschreven. Wat er staat kan
blij ven staan : „Onverzwakt moet
ook als waarborg voor
de deugdelij kheid van het geheele volksonderwij s de
openbare school worden gehandhaafd. Herziening van het
schoolwezen en verbetering van de opleiding en de positie
der onderwijzers, ten einde het volksonderwijs op hooger
peil to brengen, is dringende eisch." Pat is alles goed,
en
maar het is niet genoeg. Wil men den schoolvrede
wie zou dien niet willen ? dan moet men de werkelij kheid onder de oogen durven zien. Het bij zonder onderwijs
heeft recht op openlijke erkenning en waardeering, ook
in dien zin, dat het als een onmisbaar element in de volksopvoeding wordt aangemerkt. Als zoodanig heeft het recht
op ruimen onderstand, wits het in roil daarvoor ruime
staatsinmenging verdraagt. Niets voor niets ! De paedagogische beginselen moeten vrij blij ven, 't spreekt van zelf,
maar die beginselen mogen geen oorzaak worden, dat het
onderwijs in kennis en vaardigheid minderwaardig wordt.
Wil de bijzondere school les geven in bijbelsche geschi.edenis, geloofsleer, zendingsb eschiedenis, 't moet Naar vrij
staan; wil zij bij het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis buitengewonen nadruk leggen op de geschiedenis der afscheiding en der doleantie, de onderwij zer zal
het alleen moor zijn paedagogisch geweten hebben to
verantwoorden, maar dat alles mag hem geen vrijbrief zijn,
de algemeene voor iederen toekomstigen staatsburger noodzakelijke kundigheden to verwaarloozen. Daarom kan met
pre ventieve „voorwaarden " ter verkrij ging der rij ksbij drage
niet worden volstaan. Ten aanzien van het gymnasiaal
onderwijs is reeds de bepaling gemaakt, dat bijzondere
gymnasia met 6-jarigen cursus telkens voor een tijdperk
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van zes jaren kunnen worden aangewezcn als bevoegd,
hunnen leerlingen een getuigschrift van bekwaamheid tot
universitaire studien of to geven. Eene dergelijke „aanwij zing" zou den wij ook ten aanzien der lagere scholen
verlangen. Ret groote aantal deter scholen zou natuurlijk
tot eene andere regeling aanleiding moeten geven; als
voor`vaarde tot verkrij ging van de rij ksbij drage zou bij v.
moeten worden gesteld het overleggen van eene door het
rijksschooltoezicht afgegeven verklar •ing, dat de school aan
billijke eischen voldoet. Maar den eisch der gelijkstelling
trekke men, als onuitvoerbaar en strij dig met het karakter
der bijzondere school, hoe eer hoe beter in.
Maar ook b uiten alle wetgeving om blij ft er nog veel
to wenscb eu. Aan de linkerzij de zou de verheerlijking der
openbare school ais kweekplaats van echten godsdienstzin
en van ware verdraagzaanlheid als onnutte phraseologie
moeten worden opgegeven. Laat het openlij k erkend worden,
dat de geschiedenis Groen van Prinsterer tegenover van
der Brugghen in het gelijk gesteld heeft: de openbare school
is weer en meer geworden eene school voor zuiver maatschappelij k onderwij s. Daar nag niemand een verwijt van
gem aakt worden; dat hebben niet de onderwij zers, dat
heeft de „g Best der eeuw" g edaan. Maar daaruit mag
niemand de gevolgtrekking affleiden, dat de openbare school
in ethisch-paedagogisch opzicht de mindere zou zijn geworden
der bijzondere school. De lagere school, hoe voortreffelijk
ook ingericht, kan nooit meer geven dan een deel der
opvoeding ; het andere deel moet aan het huisgezin en aan
de kerk worden overgelaten. De kerk heeft h ier inderdaad
eene roeping to vervullen, die zij al to lang tot haar eigen
schade en niet minder tot schade der jeugd verzuimd en
verwaarloosd heeft. De wet op het lager onderwij s g eeft
Naar de vrije beschikking over de schoollokalen, zoo noodig
verwarmd en verlicht. Waarom maakt zij daar niet weer
gebruik van? 't Is dringend noodig, in de groote steden
een voldoend aantal beschaafde mannen en vrouwen tot
het anlbt van godsdien stonderwij zer(es) op to leiden ; indien
men het ambt behoorlijk bezoldigt, zullen de geschikte
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personen zich wel aanmelden. Maar het zouden mannen
en vrouwen moeten zijn, die op de school met hetzelfde
gezag kunnen optreden als de onderwij zers en onderwij zeressen. Mocht een dergelij k plan pier of daar Overwogen
worden, dan late men zich vooral niet afschrikken door de
drij vers van de uiterste rechterzij de, die, zooals nu reeds
geschiedt, zulke pogingen zullen tegen werken, om hun
„eigen" scholen niet to schaden en hun eigen invloed niet
to verliezen. Bemoedigend is het voorbeeld, juist dezer
dagen to Rotterdam gegeven, waar de gemeenteraad het
onderwijs in de bijbelsche geschiedenis op de nieuw to
stichten kweekscholen voor onderwij zers en on derwij zeressen
verplichtend stelde, zonder zich aan het verzet van De
rStandaarcl to storen.
Niet minder krachtig en vastberaden echter moeten
de voorstanders eener rationale school zich weten to verzetten tegen het drij ven der uiterste linkerzij de, die eene
„neutraliteit" propag eert, Welke de school buiten het
volksleven zetten zou en Naar van veler liefde en sympathi.e zou doen vervreemden. Waar dat verzet niet baten
mocht, daar richte men schoolvereenigingen op, die dan
de voor velen onbruikbaar geworden openbare school
zullen vervangen door vrij e scholen, die niet zoo neutraal
zijn, of zij durven op nationale feestdagen de vlag nitsteken en een schoolfeest organiseeren.
Of met dat alles de schoolvrede komen zal ? Waarschij nlij k niet, of althans niet spoedig. Die van den strij d
leven zullen de wapens niet kunnen opsteken, zonder hun
recht van bestaan to verliezen. Maar gehoopt mag worden,
dat de bitterheid wij ken zal en dat er een geslacht zal
opgroeien, dat bereid is, zooal geen vrede, dan toch een
langdurig bestand to sluiten. Dat zou inderdaad reeds veel
gewonnen zijn.

EEN TROEPENLICHTING IN DE
DAGEN VAN MAURITS
DOOR

P. GEYL.

Toen in Augustus 1616 Christofforo Suriano, secretaris,
als agent van de Serenissime Republiek van Venetie herwaarts kwam, was de verwachting algemeen, dat hij her
to lande troepen voor zijn regeering zou werven. Venetie was
in een niet ongevaarlijken oorlog gewikkeld met Ferdinand
van Stiermarken, en het kon zijn leger met Zwitsersche of
Duitsche huurlingen niet versterken, daar door het werken
van Spanj e de Alpenpassen door de Valtellina voor antiHabsburgsch krijgsvolk gesloten waren. Met Hollandsche
hulptroepen zouden de zaken anders staan, daar vervoer
over zee steeds mogelijk was. Geheel er naast was de veronderstelling dan ook niet, maar vooralsnog ontbrak den
Venetiaan op dit punt elke lastgeving, zoodat hij weinig
kon aanvangen met de aanbiedingen, die hem van alle
kanten gewerden. Het was een heele beroering in de
oflicierenkringen en men lief zich zoo gemakkelijk niet uit
het hoofd praten, dat de secretaris om geen andere reden
dan om krijgsvolk to lichten naar de Nederlanden kwam.
„Hun verlangen", schrijft Suriano aan zijn meesters, „houdt
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hen overtuigd : zij hebben weer dan genoeg van de vreedzame garnizoensoefeningen. Overigens moet men bij hen
niet aankomen met plannen, dat zij zouden lichten zonder
geld. Niemand is bereid onkosten to waken voor scheepshuur, levensmiddelen en wat dies meerzij". Venetie zou,
Wilde het nit deze streken troepen hebben, zich tot alle
onkosten moeten verbinden, en pier het geld doen uitbetalen.
En zeker was het yolk voortreffelijk, goedgeschoold en oud
gediend; en zeker zou de Signorica meer baat hebben van
500 hun.ner dan van 1000 anderen. Niettemin waren de
onkosten en de gevaren der lange reis bezwaren, de moeite
van het overwegen waard.
Maar nadat hij dit alles aan zijn regeering had voorgehouden, bereikte Suriano den 16en Augustus in deze
aangelegenheid een tij ding, die hij gewichtig genoeg achtte
om ze bij afzonderlij k schrij ven over to zenden. „Ik verneem", zoo meldde hij, „dat, indien Gij in Uw dienst graaf
Johan Ernst van Nassau wilt nemen, hij gaarne zou toeslaan op voorwaarden, die met T) w goedvinden zou den
worden vastgesteld, zits Gij bij de Staten Generaal aanzoek
doet om zijn persoon. Ik heb voorts uitgevorscht, dat hij,
daar hij man van rang, moed en ervaring is, kolonel in
dienst dezer landen en bevel heeft gevoerd bij den Gulikschen
veldtocht, niet dan groot getal van krijgsvolk wil lichten.
Ook, dat hij her het geld voor hun werving en vervoer
over zee wil ontvangen. Maar wanneer hij de toestemming
der Staten had, zou hem de bijstand van Prins Maurits,
zijn neef, niet ontbreken en daarom meen ik, dat alles
voorspoedig zou kunnen verloopen".
Ongetwijfeld was het deze laatste overweging, die
Johan Ernst de meeste streepjes vdor gaf. De neef van
den machtigen Stadhouder zou gemakkelij ker dan iem and
de vele bezwaren, aan een groote troepenlichting verbonden,
overwinnen. Zeer zeker waren overigens de persoonlij ke
verdiensten van den kandidaat gansch niet verwerpelij k.
Johan Ernst, Graaf van Nassau Siegen was de oudste
uit een gezin van vele kinderen. Hij was in 1582 geboren. Zijn vader, Johan de Middelste, had heel wat
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moeite, daar hij zelf toch al niet rijk was, zijn drie en
twintig kinderen door het leven to helpen. De steun der
in Nederland tot aanzien en rijkdom gekomen neven was
voor heel de talrij ke en onbemiddelde familie der Nassau's
een kostbare factor bij de toekomstplannen. In de jeugd
van Johan Ernst leefde Jan de Oude nog, zijn grootvader,
die Willem Lodewijk met vaderij k gezag gebieden kon
zich het lot van den jongen man, die reeds enkele jaren
aan het Friesche hof leefde, aan to trekken en hem een
betrekking in het leger to bezorgen. Hem, zoo schrijft hij,
en den vader „wird es fast schwer fallen den jun yen hauf,
darmit uns Gott der h^err gesegnet halt, zu unterhalten." En
Willem Lodewijk antwoordt, dat hij, wat Johan Ernst
betreft, „wells ihme au -verstantt urtheil /leis and hertz nit
mangelt" al zijn best zal doen om hem in zijn eigen of een
ander regiment to doen bevorderen. Het is to gelooven,
dat hij en Maurits van hun leant het niet onaangenaam
vonden een aantal van de belangrijkste offi.ciersplaatsen in
het Staatsche leger met bloedverwanten to bezetten. Johan
Ernst maakte althans een goede carriere. Nu wij hem
ontmoeten, in 1616, is hij kolonel van het regiment des
Wallons on Nouveaux Gueux. In 1614 had hij in den Gulikschen veldtocht een derde deel van het Staatsche leger
gang evoerd.
Suriano intusschen kon niets dan afwachten. Maar
reeds een paar dagen nadat hij van 's-Graven gezindheid
had vernomen, verscheen een gelastigde van Johan Ernst,
die hem het uitdrukkelij k aanbod deed. De Venetiaan kon
slechts een bereidverklaring geven om de schriftelijke voorwaarden in ontvangst to nemen en naar Venetie op to
sturen. Maar men was hiermee tevree. Die voorwaarden,
die hij kort daarop ontving, waren door den Graaf opgesteld in overleg met Maurits, die zeer met het plan was
ingenomen. Eenige dagen later genoot Suriano de eer
Johan Ernst in persoon to zijnent to zien verschijnen om
bijzonderheden to bespreken en zoo noodig op to helderen.
Vooral op de omstandigheid, dat hij van den steun van
zijn neef den stadhouder zeker kon zijn, legde de jonge
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krijgsman den nadruk : Maurits zou zich inspannen de
onderneming to doen slagen, omdat hij er zijn eer bij kon
betrokken rekenen en hij van zijn leant zou al zijn best
doen de befaamde krijgsschool, die hij bij zijn neef had
doorloopen
en hij verzocht Suriano daarover aan zijn
regeering to schrij ven niet to schande to maken. Wat
de artikelen zij ner capitulatie betreft, hij Wij zigde er op
het aandringen van den Venetiaan enkele, maar bij andere
bleef hij op zijn stuk staan, verklarend en hier naderde
hij na de Wij dsche frases, Waarmee hij eerst over zijn begeerte naar roem en zijn vereering van de Serenissima
gesproken had, bedenkelij k den zuiveren koopmansstij 1 ,
dat zij rijpelijk overwogen en besproken Waren met Zijne
Excellentie, Maurits zelf, en dat die gemeend had, „dat
men niet anders doen kon, daar men was gegaan zoo laag
men kon." Toch waren inderdaad zijn eischen niet gering
en ofschoon hij zich ten opzichte van zijn persoonlijke
bezoldiging niet duidelij k wou uitlaten, verstond toch de
secretaris uit den Langan omhaal zijner Woorden, dat hij
driemaal zooveel verlangde als een ZWitsersch kolonel, d.i.
1600 scudi in de maand (= 4800 Gld. Die eisch Was buitensporig.)
Maaar die onderhandelingen Waren, zooals vanzelf
spreekt, zeer voorloopig. Men moist nog niet eens, of de
Venetiaansche regeering uitbreiding van Naar leger met
„ultramontanen" verlangde. 't Is waar, dat in de volgende
weken de officieren, die op emplooi rekenden, zich verheugden in de tij dingen van succes der Venetiaansche
Wapenen in Istrie, waaruit zij voortzetting van den oorlog
afleidden. Wat Johan Ernst betreft, hij zag reikhalzend
uit naar het antwoord,Want hij stelde zich veel voor van
de on derneming.
Eindelij k, in de laatste dagen van September ontving
Suriano opdracht op de voorstellen van den Graaf van
Nassau in to gaan. In derdaad zag men zich to Venetie
voor de waarschijnlijkheid van een nog lang slependen
oorlog en het bevreemdt niet, dat men zich in die omstandigheden deze leans niet Wilde laten ontglippen. Niet alleen
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de gunstige inlichtingen, die de secretaris over de persoon
van den condottiere zelf had overgebriefd, zullen indruk
hebben gemaakt ; Johan Ernst wist het wel, then hij verzocht had vooral den nadruk to leggen op het fei.t, dat
hij nit de school van zijn prinselijken neef voortkwam.
Want Maurits' naam had klank in Europa. En de faam
van het Hollandsche krijgsvolk deed voor die van hun
veldheer niet onder. Suriano was niet de eenige Venetiaan,
die het geprezeu had. In 1610 had Tomaso Contarini na
zijn kortstondig bezoek aan de Nederlanden in de voile
vergadering der pregadi, d. i. de Senaat, in zijn relazione
het volgend getuigenis afgelegd : „Ik lean verzekeren dat
elk willekeurig soldaat uit het Staatsche leger pier geschikt zou worden geacht om een vendel aan to voeren,
....., en dat verscheidenen van onze hoplieden bij hen
bezwaarlijk voor goede soldaten zouden worden toegelaten".
Zoo had de Venetiaansche regeering dan besloten
Johan Ernst in dienst to nemen. Niettemin beval zij haar
agent hem op allerlei punten to doen afstaan van zijn
hooge voorwaarden. Het resultaat van eeuige dagen drukke
besprekingen, waarin Maurits gedurig werd geraadpleegd :
„Meer dan een onderhoud heb ik over moeilijke kwesties
met hem g eb ad", getuigt Suriano terwijl deze in den
Zuid-Nederlander Vimes 1), met taal en toestanden bekend,
het resultant was
steeds een kostbaar raadsman had
het volgende :
Zich beroepend op zijn ramg in het leger der Staten,
waar hij als kolonel 1000 scudi dal sole in de maand ontving, ,,en in het veld het onderb.oud van zijn huishouding,
dat hij uit de schattingen trekt", op zijn positie bij den
Gulikschen veldtocht, toen hij een derde van het leger
had aangevoerd, en op zijn afkomst, had de graaf verklaard
met niet minder dan 5 of 6000 man en 300 ruiters to
kunnen overkomen. Hij vergenoegde zich niettemin met
de 3000 voetknechten, waarboven de Senaat niet wenschte
to gaan; ofschoon hij met moeite van de 300 ruiters af1) Die in zijn dienst mee naar Den Haag was gekoxnen.
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stand deed en ook, al spoedig na het sluiten van het
contract, poogde Loch nog enkele honderden meer to
doen aanvaarden.
De verstandigheid van een overigens kostbaren maatregel door Johan Ernst op het voorbeeld van het Staatsche
leger aangeprezen, scheen men to Venetie in to zien en
stond toe, dat de 3000 in vendels van 150 man in plaats
van 300, gelij k die der Zwitsers zouden worden in gedeel d.
Hierdoor werd het aantal der offxcieren verdubbeld. In
Nederland, zoo had men Suriano verzekerd, waren de gevolgen van die hervorming, sinds kort ingevoerd, voor de
de orde en bestuurbaarheid der troepen uitmuntend geweest.
Er zouden twee regi menten worden gevormd, elk met
een kolonel, en Johan Ernst ontving den titel van generaal,
volgens zijn eisch, terwijl hem ook werd toegestaan, dat
hij slechts van den Generalissimos van het Venetiaansche
leger, van den Senaat, of van de ProvoecUtori genera ii bevelen
zoo hebben to ontvangen ; tenzij de troepen in garnizoen
lagen (zij konden, als de dienst het eischte, worden
gescheiden) -- daar dan ook de rettore van de plaats to
bevelen had.
Had de Graaf geeischt, dat men hem met zijn troepen,
nadat zij zulk een gevaarvolle reis hadden doorstaan,
minstens twee jaar of 18 maanden in dienst zou houden,
de Senaat, getrouw blij vend aan zijn beg insel om in dienstverhoudingen zich zooveel mogelij k de vrij e hand to verzekeren, weigerde zich voor langer dan een half jaar to binden
en Johan Ernst had zich to schikken. Bij het afscheid
zouden de mannen 12 mnd. soldij ontvangen voor de terugreis.
In de geldkwesties had Suriano meer moeite met hem.
Niet zonder taaien tegenstand liet hij de soldij van 1250
scudi per compagnie van 150 brengen tot 1150, zoodat elk
soldaat evenveel maandgeld kreeg, als de Zwitsers ontvingen. Maar door het dubbel aantal oflicieren kostten 300
Hollanders nu nog 200 scudi in de maand meer dan evenveel Zwitsers 1).
1) De 150 soldaten kregen dus 950 scudi, di. 2850 gld.: per man
19 gld. Volgens een note door Lionello in 1616 aan zijn regeering gezonden
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Voor handgift eischte de capitulatie voor elken voetknecht 4 Hongaarsche dukaten. Reeds in die eerste dagen
had Suriano getracht het beginsel to does aanvaarden, dat
dat geld van de soldij zou worden afgehouden, maar de
graaf hield stij f en strak vol, dat dat onmogelij k was en
dat de groote kosten door de lichting in een zoover van
het doel gelegen land zulk een tegemoetkoming noodig
maakten. Bij de eind-onderhandeling slaagde de Venetiaan
er niet in hij bekent het spijtig tegenover zijn lastgevers -- meer dan enkele guldens van de som of to dingen.
Veert.ien guldens moest hij toestaan, terwijl 4 hongaarsche
dukaten ongeveer 17 zou zij n geweest ; en uitdrukkelij k
werd bepaald, dat deze gelden niet van de soldij mochten.
worden afgehouden.
Ook de som, die gevraagd was voor de hour van schepen voor 't vervoer der manschap, werd niet verminderd..
Johan Ernst meernde een schip voor elke 200 man to zullen.
noodig hebben, 15 schepen dus; en eischte 6000 gld. voor
elk (90.000 gld. dus in 't geheel, waarvan 60.000 onmiddellijk zouden moeten worden betaald en de rest bij aankomst
van den graaf to Venetie). „De som is hoog", gaf Suriano
toe, „maar ik, nieuw in het land, zon met de kooplieden
zeker niet voor minder zij n klaar gekomen, daar ik ook
de adressen niet ken, die de graaf kent". IE[ij meende bovendien dat de zaak heel wat beter en veiliger zou verloopen,
wanneer Johan Ernst Naar behandelde, voor wien men
moist dat het staatsgezag zich interesseerde. Maar hij zou later
gelegenheid hebben to ervaren, dat dergelijke Venetiaansche
denkbeelden in de Republiek der Vereenigde Nederlanden
niet toepasselijk waren.
Evenzeer was men den nieuwen condottiere ter wille in
was de maandsoldij van den genteenen soidaat in Staatschen dienst 11 of
12 gld. Een niet onaanzienlijk versehil dus. En ook de officieren kregen
meer dan van de Staten. Volgens dezelfde nota vas het traktement van den
hopman 150 gld., van den luitenant 50, van den vaandrig 45, van de twee
sergeants elk 24 en van de drie appointee, die een vendel gewoonlijk telde,
elk 14. Tezamen voor de officieren Been voile 400 gld., terwijl de officieren
van Johan Ernst'a compagnieen tezamen 600 gld, verdienden.
O. E. XIII 8
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zijn verzoek om een flunk voorschot, op de soldij terug to
vinden, ten einde de mannen to bewapenen. 24000 gld.
werden hem tot dat doel toegestaan.
Voor zijn eigen onderhoud bleef hij bij zijn verklaring,
dat het hem meer om eer dan om winst to doen was en
dat hij dit in vol vertrouwen aan de Serenissime IRepubliek
overliet. ,,Hij heeft er nog wel op gezinspeeld," schreef
Suriano, „dat Gij wel zoudt bedenken wat Gij U zelf en
hem verschuldigd zijt. Maar ik geloof dat hij aan den eisch
van driemaal zooveel als een Zwitsersch kolonel niet zal
vasthouden."
Johan Ernst verbond zich midden November of vroeger de manschappen gereed en ingescheept to zullen hebben. Voor de inscheping zouden de troepen vanwege Venetie
worden gemonsterd. Suriano ontving hiertoe opdracht en
machtiging; hij zou mogen afwijzen, wie hem ongeschikt
leek. Op den dag van die monstering en inscheping zou
de soldij ingaan en de manners zouden onmiddellijk een
maand ontvangen, „om van to levers; en hiermee neemt ye-.
.zegd e heer graaf to zijnen laste, de troepen van het noodig onderhoud to voorzien en hen zonder verdere kosten voor de Serme.
Republiek a f to leveren." Hoe rulneus deze bepaling voor
den generaal zou worden, kon toen nog niemand voorzien.
Men moest nu nog de toestemming der Staten Generaal verkrijgen, die zoowel aan Johan Ernst verlof moesten
verleenen als vergunning tot het werven op het hun onderdanig gebied. Door de medewerking van Maurits en vooral
•ook Oldenbarnevelt ging dit zonder moeite en de secretaris
kreeg een gunstige beschikking op zijn in persoon gedaan
aanzoek. Evenwel moest den volgenden ochtend Johan
Ernst zelf nog ter vergadering verschijnen en van alles
nauwkeurig rekenschap geven, wel twee uur lang. Vooral
de Protestantsche godsdienstoefening in het leger op Italiaanschen bodem hield de gemoederen bezig. In de schriftelij ke vermaning die Hun Hoogmogenden na afloop der
besprekingen hun kolonel deden toekomen, werd hem
-vooral op het hart gedrukt nog voor het stuk der predikanten to zorgen. Maar tevergeefs poogde Johan Ernst
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in een gesprek met den gelastigde zijner nieuwe meesters
deze to bewegen nog een artikel over deze zaak aan het
verdrag toe to voegen. ,,Zooals met de Zwitsers en Grauwbunders peegt gehanded to worden, zoo zal ook met de
Nederlandsche troepen worden in acht genomen". Verder
liet zich Suriano niet nit en Johan Ernst zal zich den
veldprediker weT op eigen kosten hebben moeten aanschaffen.
De indruk, dien het tot stand komen van het contract
pier maakte, was uitermate gunstig. Men beschouwde de
zaak als een belangrijke versterking van de vriendschap
tusschen de beide Republieken. Het spreekt vanzelf, dat
bij de tegenpartij een andere Loon werd aangeslageri. De
graaf van Egmond, een Zuid-Nederlandsch edelman die naar veler vermoeden als agent der aartshertogen - in den
Haag vertoefde, trachtte Johan Ernst vrees aan to jagen
door to voorspellen, dat de Spaansche koning zijn galeien
zou gebruiken om de vloot met de regimenten den weg of
to snij dcii. Maar dit gekras, zoomin als de in de volgende
weken telkens „door kwaadwilligen uitgestrooide" geruchten,
dat de Serenissirne Republiek en aartshertog Ferdinand
op het punt stonden vrede to sluiten (trouwens ook de
bedreiging van sluiting der Straat werd vaak herhaald)
waren in staat het goede humeur van den geiukkigen
,,generaal" to bed erven.
Want Johan Ernst was in de wolken over de gelegenheid, die hem geboden werd, om aan het hoofd van twee
•eigen regimenten, in een betrekkelijk zelfstandige positie,
werkelijken krijgsroem to behalen. In zijn loopbaan was
het de kans, die niet steeds komt, en nimmer terugkeert.
Hij voelde dat en tegenover het leven vies zijn kracht
met uitbundigheid en overmoed, zooals een jong man staat
voor de werken, die over zijn lot beslissen. ,,Goede troepen
wil hij leveren", schrijft Suriano, ,,en eer behalen. 1k
spoor hem aan in Italië de deugdelijkheid van het Hollandsche krijgsvolk to toonen." Want de diplomaat beschouwde de gernoedsbewegingen, die hij in den krijgsman
werken zag, slechts als hefboomen tot voordeel der ouderfleming. Zeif bewaarde hij zijn rustige nuchterheid en
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vereenigde met kracht tot handelen een onverflauwd vermogen tot rus tige waarnemi.ng en kritiek.
Het eerste wat Johan Ernst to doen stond, was zorgen
voor scheepsgelegenheid. Reeds Zondagavond 2 October
vertrok hij naar Amsterdam, voorzien van imperatieve aanbevelingsbrieven voor het college der Admiraliteit vanwege
de Staten Generaal. Hij dacht reeds Donderdag, 6 October,
in Den Haag to kunnen terug zijn. Maar Suriano zag
hem niet voor den l Oden weer. Zij n frissche geestdrift had
Naar eersten weerstand van de taaie werkelij kheid ondervonden, en ook Suriano's denkbeelden over de Hollandsche
toestanden kregen een schok. Ondanks de medewerking
der Admiraliteit had de graaf de reeders alles behalve
handelbaar gevonden. Waarschijnlijk had hij er op geimmers ook Suriano sprak van de adressen, die
rekend
hij had en die hem daartoe helpen zouden voor minder
dan de met de Serenissime Republiek bedongen 6000 gld.
per schip klaar to komen. Reeds de scheepshuur had hem
dan een aardige winst kunnen opbrengen. Maar de reeders.
waren blijkbaar van zijn komst en van het doel ervau
reeds van to voren voortreffelijk onderricht. Zij hadden.
zich onderling over de zaak verstaan en stelden gezamenlijk
buitensporige eischen, tot 8 en 9000 gld. per schip. Een
trust dus, reeds in die dagen een niet ongebruikelij ke
manoeuvre in de Amsterdamsche handelswereld. Helaas is
onze briefschrij ver over deze belangwekkende geschiedenis.
beknopt en duister. Hij vervolgt : „en ofschoon hij (de
graaf) verscheidene personen naar Rotterdam, naar Enkhuizen en elders heeft gestuurd, heeft hij me verzekerd,
dat hij door elkaar toch tot de som, die TJwe Doorluchtigheid hem geeft, is moeten gaan." Door aan to kloppen
bij Rotterdam en Enkhuizen heeft Johan Ernst de Amsterdamsche trust dus gebroken, al is hem de gehoopte winst
ontgaan. Maar waar heeft hij zijn vijftien schepen nu gevonden ? Heeft hij er, en hoevele, buiten Amsterdam
gehuurd ? Hoe dit zij, hij was klaar gekomen en de lichting
kon voortgang hebben.
Intusschen moest met het eigenlijk troepenwerven wor-
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den gewacht, totdat de Staten Generaal de plaatsen zouden
hebben aangewezen, waar de manschap kon worden ondergebracht tot op den dag der inscheping. De graaf wenschte
er Hollandsche dorpen voor, maar de Staten achtten dit
ongeschikt om den overlast, dien het krijgsvolk aan de
boeren zou kunnen aandoen ; terwiji men in deze landen
trouwens niet gewoon was ooit elders dan in vaste steden
to m onsteren. Zi j wezen dus verscheidene plaatsen aan langs
de Maas en op Tessel, waardoor de monstering weer tij d
zou kosten ter oorzake van het p een en weer reizen. Tessel
b.v. lag twee dagreizen van Den Haag.
Toen doze beslissing vi gil, had Johan Ernst reeds aan
tal van kapiteins commissie verleend. Hij had trouwens in
de allereerste dagen zij n twintigtal al uitgekozen. Den
2den October althans was Suriano ontboden bij „de princes
van Oranje," Louise de Coligny, die hem verklaarde, dat
zij, tot Naar spij t, to laat was om nog van Naar n eef Johan
Ernst eon cornpagnie to verzoeken voor eon parer beschermelingen, (het was de Franschman Monbon). Met veel betuigingen van aanhankelijkheid aan de Serenissime Republiek
had de oude dame daarom zich bei=eid verklaard zelf eon
vendel aan de regimenten van den graaf toe to voegen, die
in het kamp „la compagnia della principessa d'Oranges" moest
heeten; zij hoopte, dat dit eerste gunstverzoek niet zou
worden afgeslagen. Inderdaad aanvaardde de Senaat dit
vendel moor.
De hoplieden waren van zeer verschillenden stand,
nationaliteit en leeftijd, en ook bun aanspraken op de
commissie van uiteenloopenden aard. Er waren eon paar
of cieren bij van de Fransche regimenten, die sedert Hendrik IV in de Republiek dienden. Voor hen moest verlof
worden aangevraagd bij den Franschen Koning. Onmiddel lijk na de totstandkoming van het contract was eon hunner
in aller ijl naar Parijs vertrokken met aanbevelingen van
Suriano voor den Venetiaansche gezant bij het Fransche
hof en van den ook al door den volij verigen secretaris bewerkten Franschen resident to Den Haag. Men had in
groote spanning op zijn terugkomst gewacht, want er werd
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zeer veel gehecht aan de medewerking van een dier Fransche
heeren, den „sergeant-majoor" 1) van het regiment Franschen
van kolonel de Courtomer, die uitzicht had op het eerste
kolonelschap over de Fransche troepen, n.1. de Rocquelaure,
een man, die reeds twintig jaren in Nederlandschen
dienst was.
Niet alleen Johan Ernst was er zeer op gesteld lien
man onder zijn ofcieren to krijgen hij wilde hem kolonel
waken van het tweede regiment ook de vertegenwoordiger van Venetie achtte dat in het belang van de onderneming. Niet slechts omdat hij de Rocquelaure hoog achtte
als een man van moed en bekwaamheid „en die zijn verdiensten met bescheidenheid draagt, zonder pochen, 't geen
misschien niet voor alien van zijn natie kenmerkend is";
maar ook omdat hij het goed zou vinden, als de graaf
naast zich een man kon hebben, „die hem in alle moeilij kheden zou bijstaan", en dat verwachtte hij van de Rocquelaure. Inderdaad werd het verlof, zoowel van den Franschen
koning als van de Staten en Maurits verworven ; echter
eerst einde October. Zonder moeite werd van die laatsten
ook verguuning verkregen voor een aantal oficieren in
Staatschen dienst. Zoo had een vendel de peer van Cloetingen 2), broer van den heer van Brederode, „van den
echten tak". Hij was een beschermeling van Oldenbarnevelt en van der Mi j le, die hem hadden aanbevolen ; „afhanke]ijk van hen" noemt Suriano hem zelfs, wanneer van
der Mijie hem later opnieuw aanbeveelt voor een kolonelsplaats. Voorts een Lodewijk van Brederode, die tot ergernis
van den eerste beweerde, eveneens van de graven van
Holland of to stammen. Deze was vaandrig van het Waalsch
regiment van J ohan Ernst en stond bij hem zeer in de
gunst. Hollanders waren voorts nog de peer „di Wander1) Di.: majoor.
2)

Reynold, een broer van the young count van Brederode, op Wiens

bruiloft volgens Carleton Oldenbarneveld (in Maart 1616) „by some disorder"
een ongesteldheid opdeed. Nauwe betrekkingen tussehen den Advocaat en
een Hollandsch adelgeelacht kunnen niet bevreemden; dat een jongere zoon
daaruit zijn „afhangeling" wordt genoemd, is intusschen niet onmerkwaardig.
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hoot", zoon van den gouverneur van Sluis, 1) ,,die
een der dapperste officieren van de Staten is geweest, zeif
j ong, maar begeerig naar den roem des Vaders", en, minder
aanzienlijk: Steven Koop, luitenant-kolonel van het tweede
regiment (onder de Rocquelaure dus), een man, die reeds
een eervolle loopbaan achter zich had en bij den zeeslag
van Gibraltar het krijgsvolk aan boord van de schepen
had aangevoerd; Leonard Westerbeeck, en Mon r. Fam 2)
Bens kornet onder den ruiterkolonel Wairaven van Gent.
Deze laatste was page van pries Maurits geweest en zal
daaraan zijn fortuin wel niet in de laatsts plaats to danken
hebben gehad. Filet valt aithans op, dat een andere gewezen
page van Zijne Excellentie op 34-jarigeri leeftijd reeds sinds
dertien jaren een Staatsche compagnie bezat en in deze
onderneming als Initenant-generaal onmiddellijk onder den
opperbeveihebber aan het eerste regiment verbonden was:
,,Giovanni Weer" noemt Suriano hem, een neef van den
bekenden Sir Francis Vere. Er was voorts nog een ,,buitengewoon edelman" van Zijne Excellentie onder, de Franschman Mettonis. Maar ook de oudgedienden, op de wijze van
Steven Koop ontbraken niet: zoo de Duitscher ,,Haan"
met 36 jaren Staatschen dienst, de Engelschman Woodhouse, 16 jaar Staatsch kapitein. De aanzienlijkste heeren
in het officiercorps waren ten slotte wel de 20-jarige hertog
van Holstein, van wien men nooit verznimde op to merken
dat hij een neef van den koning van Denemarken en van
de koningin van Engeland was; en de eveneens zeer j eug dige
broer van Johan Ernst, Willem van Nassau, die reeds bij
den laatsten ve]dtocht tegen Brunswijk een compagnie had
aangev oerd.
Een zoo adellijk, zelfs vorstelijk, corps van kapiteins
zal to Venetië bevreemding hebben gewekt. Het emplooi
van hoprnan toch was daar heel wat minder in aanzien en
Contarini nit in 1610 zijn verbazing over den toestand,
dien hij bier to lande aantrof. Wij zullen zien, hoe Johan
1) Karel van der Noot, beer van Risoires.
2 Elders noemt Suriano hem met zijn waren naam: Famars. I{ij
stamde uit een bekende soldatenfamilie.
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Ernst ziju offi.cieren als gees de qualite roemde vergeleken
met de aanvoerders der Zwitsersche huurtroepen.
Venetie's snel contracteeren met den graaf van Nassau
had de aandacht getrokken in de kringen van het huursoldatendom. Men zag met begeerigheid naar den staat,
die oorlog en geld to bieden had. Johan Ernst ontving
vele brieven uit Duitschland van edelen, die hun voornemen to kennen gaven mee naar Italie to gaan om de
Serenissima to dienen. En Willem was niet de eenige broer,
die profiteeren wou. Ook de tweede der zoons van den
regeerenden graaf Johan van Nassau Siegen, als zij n
vader Johan geheeten, kwam aan Suriano zijn diensten
aanbieden.
Vooreerst viel er in zake Johan Ernst 's onderneming
genoeg to doen. Reeds voor de commissies waren verleend,
had Suriano aan den graaf een groote som gelds verstrekt.
De Venetiaansche regeering had haar resident kredietbrieven overgestuurd tot een waarde van 40.000 dukaten
(± 100.000 gld.) op de bankiersfirma Gabri, Fortieri en Falconieri to Amsterdam. Deze had het vele geld, dat nog voor
eind October noodig was Johan Ernst moest geld hebben
voor de handgift en voor de wapenen; ook de reeders kregen
reeds 11.000 gld. echter niet met den gewenschten spoed
kunnen bijeen brengen en de secretaris had zich in persoon
naar Amsterdam moeten begeven om er andere bankiers to
zoeken ; hij vond de heeren Calandrini en van der Put, die
prompt 75.000 gld. fourneerden, zonder dat daarmee de
eerste geldtrekking verviel. Deze moeilijkheden overvielen de
leiders der lichting, toen zij 't reeds volhandig genoeg hadden.
Want op den laatsten van de maand October hadden
de graaf en de Venetiaansche secretaris gezamenlij k Den
Haag verlaten om to Tessel de reeds aangeworven soldaten
in oogenschouw to nemen. Drie kapiteins toch hadden
reeds doen weten, dat hun compagnieen overvoltallig waren
en ook de anderen begonnen reeds hard op to schieten.
Na een dag of tien van vermoeiend en kostbaar peen en
weer getrek kon Suriano melden, dat er reeds 15 vendels
waren geconstitueerd. De meeste had hij persoonlijk ge-
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monsterd, maar enkele in garnizoen langs de Maas had
hij aan Vimes en nog een ander van zij n personeel overgelaten. Hij was zeer tevreden : het was voortreffelij k yolk,
en daar de schepen ook bijna alle in gereedheid waren,
van mondvoorraad voorzien, door deskundigen onderzocht
de graaf had een lofwaardigen ij ver aan den dag gelegd !
wachtte men nog maar op gun stigen wind om de
troepen in to schepen.
De stadhouder en de landsadvocaat werden in elke
zaak van eenig belang gekend en hun adviezen waren gemeenlij k eensluidend. Zoo ontrieden beiden om nog
hangende deze lichting over to gaan, gelijk aan Suriano
ui.t Venetie, waar men steeds dieper in den Istrisehen
oorlog raakte, werd gelast, tot het werven van nog duizend
man meer; men wilde ook die onder Johan Ernst stellen
en het is to begrijpen, dat de graaf, eerzuchtig als hij was,
niets liever zou hebben gezien. Maar Oldenbarnevelt wees
erop dat de Staten Generaal de toestemming niet zouden
verleenen, voor de thans voile werfplaatsen weer waren
ontruimd, daar andere niet beschikbaar waren. Was dit
bezwaar het wezenlijke ?
't Is zeker dat de resident van Venetie bij Maurits
andere beweegredenen veronderstelde, al sprak ook deze
tegenover hem slechts van de voile vestingen. „Johan
Ernst", zoo schreef hij, „heeft ontdekt, dat de prins er
tegen gekant is, omdat hij vindt, dat op die wij ze het
Staatsche leger wel wat al to veel goede manners verliezen
zou. Onder zij n troepen toch zouden zich meer dan 1500
soldaten bevinden, die nit den actieven dienst der Staten
waren gedeserteerd." Suriano liet hierop volgen, dat hij
niet geloofde, dat er zooveel waren, aI was het aantal ook
zeker groot. Trouwens, hij meende, dat Zijne Excellentie
zich reeds had laten geraststellen vooral omdat hij
toch ook wen schte, dat zij n neef goed yolk zou vinden !
door het fraaie rapport van den commissaris, die op
last der Staten en van den prins zelf den tocht naar
Tessel en de Maas had meegemaakt om bij de monsteringen j uist to beletten, dat soldaten in actie ven, Staatschen
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dienst er doorheen zouden glippen. Overigens achtte
Suriano het waarschijnlijk, dat de commissaris de opdracht
had meegekregen niet alles to zien ; maar hij vond, dat
die p eer 1) zich daarvan zoo meesterlijk had gekweten, dat
hij het onvermij delij k acltte, hem eenig geschenk to vereeren. De Senaat kon zich met dat inzicht vereenigen
tout comme chez noes, zullen de illustrissimi gedacht hebben
en machtigde zijn resident 150 tot 200 ducaten,
al naar den stand van het personage, to gebruiken om
hem to voldoen. Intusschen, Maurits leek gerustgesteld ;
maar toen later de Venetiaansche regeering nog eens aandrong op die lichting van duizend, moest Naar agent opnieuw antwoorden met verwijzing naar 's prinsen onwil
om nogmaals zooveel mannen to verliezen. En ook de Staten
schenen voor herhaling niet to voelen om die zelfde
reden. Carleton, met Wien de resident op zeer goeden voet
stond en die aan den anderen kant ook met de Hollandsche heeren ver trouwelij k verkeerde, moist hem to vertellen,
dat de vaste overtuiging was, dat er 13 of 1400 man
Staatsch y olk onder Johan Ernst's troepen scholen. Men
bleek dus ook algemeen het fraaie rapport op zijn rechte
waarde to schatten.
Zoo was het dan midden November geworden en de
termijn, door het contract gesteld, bereikt. Johan Ernst
deed Suriano opmerken, dat het, nadat de commissies jets
later dan gewenscht was verstrekt waren, als een blij k
van God's bizondere begunstiging mocht worden beschouwd,
dat men nu toch zoo goed als gereed was gekomen. De
secretaris Loch toonde zich ongeduldig en drong dagelij ks
met ij ver aan op haast maken met inschepen der troepen,
opdat zij bij den eersten goeden wind zouden kunnen nitvaren. Hij had joist nog drie vendels beeedigd to Rotterdam en ;Nimes naar Tessel gestuurd om Steven Koop, die
daar met het oppertoezicht was belast, aan to sporen. Het
p ing daar trouwens voornamelij k of van de schepen, die
nit Amsterdam of Hoorn en Enkhuizen moesten komen.
1) lij heette W. Spronssen.
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En de graaf maande tot berusting. „Een dag of vier, vijf
minder komt er," zoo meende hij, „weinig op aan, wanneer het er om gaat de laatste hand aan de uitrusting
der troepen to leggen". Want de soldaten werden nog voorzien van warme kleeding en dekens, daar de overtocht
koud genoeg kon worden. Ook was er moeilij kheid met
den wapenleverancier, maar dat alles kwam voor het einde
der maand terecht.
Met de inseheping begon het nu op to schieten.
Maurits bespoedigde die nog door toe to staan, dat twee
vendels to Rotterdam gelegerd, maar Wier schepen to
Amsterdam gehuurd waren, naar Tessel werden gevoerd
om daar to worden aan boord gebracht. „Nu hing het nog
slechts van God's wil af," verznchtte de graaf, want de
wind woei hardnekkig nit den verkeerden hoek.
I-Iet bleek echter, dat nog andere omstandigheden een
spaak in het wiel kon den steken. In de verwachting dat
met de voile maan de wind naar het Oosten om zou
loopen, had de graaf bevel gegeven alle troepen, in 't
bijzonder ook die aan de Maas, in de schepen to voeren.
Maar terwijl hij niet vermoedde, dat er daarbij eenige
moeilij kheid zou voorvallen, ontving hij Woensdag 22
November een bericht, dat hem en zijn Venetiaanschen
vriend in groote ongerustheid bracht. In een der twee
compagnieen, die to Schiedam lagen, was muiterij uitgebroken. De soldaten verklaarden, dat zij zich niet wenschten
in to schepen, wanneer zij niet een maand soldij ontvingen.
Den volgenden dag vertrok Johan Ernst, vergezeld
van Suriano, dien hij erom verzocht had, en van den
kapitein van Maurits' lij fwacht, dien deze daartoe had
aangewezen, en die volgens den Venetiaanschen briefschrij ver „een zeer verstandig edelman" was, naar Schiedam.
De heeren bevonden den toestand vrij slecht; een Duitsch
soldaat was de beihamel. Maar beloften stilden de
onte vredenheid. Wat was 't geval ? De soldaten waren met
de zes Franscb e stuivers, die men hun dagelij ks verstrekt
had, niet toegekomen en hadden zich bij hun hospites
diep in de schuld gestoken. Misschien zou dit felt alleen
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hun gemoederen minder bezwaard hebben, maar de Schiedammers, dit voorziende, hadden de voorzorg genomen
panden to eischen. Zoo waren de manners half ontwapend,
half ontkleed, en zij weigerden in dien toestand scheep to
gaan. En inderdaad, er zat niet anders op: na de beloften
moest de vervulling komen : de schulden werden betaald.
Hierop lieten de mannen zich rustig inschepen. De raddraaier echter en nog vij f, zes anderen oordeelden het wij s
zich onzichtbaar to waken. Terecht, want de graaf was van
zins hem althans to doen ophangen en zond in allerijl tot
Maurits om den veldprovoost en den scherprechter : die
kwamen ook nog to middernacht, maar men kon de kerels
niet meer to pakken krij gen.
De tweede Schiedamsche compagnie was onbesmet
gebleven, maar de compagnie van den graaf zelf, die to
Dordreeht in garnizoen lag, was slechts door tusschenkomst
der stadsregeering to bewegen scheep to gaan. De overige
vijf vendels aan de Maas volgden zonder moeite en Johan
Ernst deed zijn goederen reeds inladen en was voornemens
een deel van zijn gevolg vast naar Dordt to zenden.
Intusschen bleef de wind ongunstig.
En Coen de graaf en de secretaris van hun uitstapje
naar de Maas terugkeerden, wachtte hen to Den Haag een
onaangename verrassing. Zij vonden er Steven Koop en
Cornelis Vimes, die to vertellen b adden, dat de schepen nu
wel alle in Tessel zouden zijn, maar dat er geld noodig
was om de panden to lossen, die de soldaten bij de inwoners
hadden moeten geven ; want dat zij anders weigerden aan
boord to gaan. Johan Ernst zag zich genoodzaakt bij Suriano
aan to houden om een voorschot, en kreeg na lang bidden
want de secretaris was voorzichtig met het geld zijner
meesters 10000 gld. boven de som, waarop hij volgens
het contract recht had, maar onder de voorwaarde, dat
zij van de soldij der tweede maand zouden worden afgehouden. Met dit geld vertrokken de twee mannen ijlings
en, dank zij de han digheid van Vimes, die al de rauwe
kerels in hun eigen taal to woord kon staan, dank ook de
twee vendels lagen to
hulp der stedelijke overheden
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Alkmaar, een to Hoorn -- gelukte het de soldaten tevree
to stellen en zonder verdere ongevallen aan boord to krij gen.
Alleen met de latere had Vimes de grootste moeite. Zij
eischten geld: zelfs tot twee maanden soldij. Niet zonder
levensgevaar „Gij kunt het U voorstellen", schrijft
Suriano: „waar hij to doen had met zooveel koppen en de
„zouen van zooveel vaders !" en slechts met de krachtige
tusschenkomst der magistraten werden de tegensporrelaars
ingescheept.
De pulp der stadsregeeringen was zeker mee t,e danken
aan een aanschrij ving van Maurits, die de belangen der
lichting in hun zorg had aanbevolen. let was niet de eenige
wij ze, waarop hij de onderne wing steunde. „uij denkt aan
alles", schrijft Suriano dankbaar: „zijn secretaris heeft
patenten voor de scheepskapteins moeten maken: zij kunnen
zich dan daarvan of van de mijne bedienen, naar hun gelegen dunkt. Vooral met het oog op de kapers van deze
natie is dat van belang. Men heeft pier tijding, dat er zich
twee-en-dertig ophouden in de nabijheid van de Straat.
Overigens vreezen de schippers hen niet, sterk door hun
goede schepen en hun goede bemanning".
Van weer belang misschien nog was de steun, dien
Maurits' persoonlij ke omg ang en gedurige raadgevingen
voor zijn jongeren neef beteekenden. Onder den onmiddellijken indruk der zoo plotseling uitgebroken muitzucht zijner
troepen was Johan Ernst nit al de hemelen van zijn toekomstverwachtingen in de diepste verslagenheid getuimeld.
Zijn geestkracht bleek tegen niet veel zware stooten bestand.
Kenschetsend is het geweeklaag, waartoe hij zich tegenover
Suriano vernederde : „Het is nog niet eens, wat de Signoria
zeggen zal : ik weet, dat men mij vertrouwt. Maar ook zelf
wensch ik om zooveel redenen den goeden uitslag". Het
was hem niet gegeven in to zien, dat de goede uitslag ligt
in de macht van een taaie volharding. En de Venetiaansche
diplomaat, hoe schander en scherpzichtig ook, hoe zelf ook
door geen tegenslag to buigen, was in zijn omgang met
graaf Johan Ernst van Nassau to veel vervuld van voorgeschreven eerbied; to gereserveerd, to weinig menschelijk,
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om hem zulk inzicht bij to brengen. Anders Maurits, die
met vaderlij kheid betoogt, „dat on s het voorgevallene niet
vreemd moest lijken, omdat alle lichtingen van soortgelijke
gebeurtenissen vergezel d gaan ; 't was een bewij s, dat deze
niet nit jonge soldaten was samengesteld, want wie het
yak niet verstaat, verstaat het evenmin eischen to stellen ;
er zouden er velen bij zij n geweest, die in Frankrij k hebben
gediend en zonder betaling ontslagen waren : daarom eischten
ze nu vooruitbetaling ; maar dat nooit toegeven ! want dan
waren ze er met het geld vandoor gegaan !"
Zulke toespraken van de bezadigde, praktische ervaring
zou Johan Ernst nog vaak behoeven. 't Is waar, dat voor
den tegenspoed, die hem in den eerstkomenden tij d bleef
treffen, geen troost gewassen scheen. Dat was het slechte
weer, dat het onmogelij k maakte de havens to verlaten.
Het werd December en nog steeds lagen de schepen
in Tessel en aan de Maas. „Ik bid God, " schrijft Suriano,
„dat hij uitkomst geve. En ik hoor, dat de soldaten hetzelfde doen, 's ochtends en 's avonds bij hun gebed." De
soldaten, opeengepakt in de schepen, hadden zeker wel
reden naar den goeden wind to verlangen. Men hoopte
nu op de verandering, die de nieuwe maan zou brengen.
Maar het werd nieuwe maan, zonder dat de wind omliep
on in de haven van Tessel lagen in de eerste week van
December al 150 schepen, die niet uit konden loopen.
Johan Ernst intusschen deed zijn best. Hij bezocht de
troepen aan de Maas, preekte er geduld, en vond hen
naar omstandigheden welgemoed. Allen dachten : „de wind
moet toch eenmaal veranderen." Intusschen liep het jaar
ten einde zonder dat dit geschiedde. In de haven van
Tessel, waar het stormweer vrij spel had, verging een
koopvaarder; een der schepen van het Venetiaansche krijgsyolk moest de masten kappen. Toch hield men, ondanks
het gevaar, de mannen aan boord. Meer dan voor hun
Leven vreesde men voor desertie, als men ze aan land bracht.
Aan de Maas kon men jets doen om hun lot to verzachten.
Het ergst was de beperkte ruimte. Tweehonderd man per
.chip was to veel. Eigenlij k onmiddellij k na de sluicing
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van het contract had Johan Ernst dat aan Suriano betoogd, maar de resident, die in de brieven van zijn regeering
bij alle tevredenheid over het snel verloop der lichting en
over de kwaliteit van oflicieren en manschappen zeer duidelijk het verlangen kon lezen, dat de toch reeds zoo hooge
laming van kosten niet zou worden overschreden, waagde
het niet hem hierin terwille to zijn. De zaken waren veranderd, toen „de compagnie van de prinses van Oranje"
door den Senaat was aanvaard. Er waxen toen, daar er
bovendien door den graaf zelf nog 100 man meer dan de
3000 werden gelicht : to weten het overschot der kolonelsvendel s, die elk 200 man g root waren, in 't geheel 3250
man to vervoeren en de Venetiaan kon wel niet anders dan
goedvinden, dat er althans nog een zestiende schip zou
worden gehuurd. Niettemin bedong hij nog, dat het slechts
5000 (in plaats van 6000) gld. kosten mocht. Het bleef dus
200 man per schip, jets weer zelfs, hoe dringend Johan
Ernst ook had betoogd, dat het der Republiek eigen belang
was, indien de soldaten het rimer hadden: hun gezondheidstoestand won erbij. In Rotterdam vond men er nu op, dat
gedurende lange wren een deel der bevolking van elk schip
op een of meer open schuiten werd overgeladen . Eehalve
dat er een enkel maal een ongeluk mee voorviel, met het
ruwe en koude weer dat kwam, was dit middel haast erger
dan de kwaal.
Want heel den winter door woei de wind nit die eene
kwade richting. „De gezondheid der soldaten blijft vrij
g oed", schreef Suriano. Wij zijn geneigd ons to verbazen
over het weerstandsvermogen van het zeventiend' eenwsche
y olk. Maar wij moeten eer verwonderd zijn over de snelle
tevredenheid van den zeventiend'eeuwschen diplomaat.
Want overal waren Loch ziektegevallen, en bij Tessel waren
midden Januari al vier of vijf Engelsche soldaten bezweken.
Suriano weet het aan „het teere gestel dier natie". Dit lijkt
Noon, wanneer hij er op volgen laat, hoe Johan Ernst geld
had gegeven om soldaten, die door het gedurig deinen en
schommelen in die ruwe haven aan maagstoornissen leden, in
staat to stellen wij n en andere versterkingsmiddelen to koopen.
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Men moet den plooibaren secretaris evenwel niet to
hard vallen over zijn geschrijf. Hij voelde voor de ellende
der ongelukkige huurlingen niet minder dan zijn tij dgenooten plachten. Maar hijzelf verkeerde ook in een
benarde en kommervolle positie. Het ging om de belangen
van den Staat. Te Venetie zag men reikhalzend uit naar
de Fia.mminghi, van Wier duurbetaalde hulp men zich veel
voorstelde. In iederen wekelij kschen brief toonde de
Senaat zich meer ongeduldig en bevreemd. „Waar blij ven
de troepen ? Is het wel werkelij k het weer alleen, dat hen
terughoudt ?" Suriano wist ten slotte niet weer, hoe hij
iedere week zijn jobstij ding: ,,de wind nog niet gekeerd,
de vloot niet uitgevaren" moest inkleeden. „Ik won", zoo
schreef hij den 11 den Februari, „dat Uw belang toeliet, dat
ik eerst opnieuw schreef, als ik U de uitvaart berichten
kon, want Gij weet niet, hoe het mij in de ziel pijn doet
U aan zoo aanzienlijke en geheel onvruchtbare kosten
onderworpen to zien." Een andermaal: „Daar U mijn
oprechte toewijding en liefde tot Uw dienst wel bewust
zijn, kunt Gij U voorstellen, hoe zwaar mij de pen wordt,
als ik op den dag van het wekelijksch schrij yen U weer
berichten moet ....
Gevoel van verantwoordelijkheid voor het kostelijke
geld der Serenissima, dat door zijn handen ging, verergerde
zijn onrust. „Iederen dag", zoo schreef hij op het einde
van Januari, „kunnen mij aanzoeken om voorschotten
worden gedaan voor aanschaf van nieuwe levens-'
middelen"
de schippers hadden voor 3 maanden ingeslagen en er waren er al 2 2 verstreken „of tot delging
der schulden door de hoplieden in de garnizoensplaatsen
achtergelaten." 't Is waar, dat zulke voorschotten op de
latere soldij zouden kunnen worden gevonden en er was
ten slotte Loch geen ontkomen aan. Men kon de soldaten
toch niet laten verhongeren noch verkouden ook hun
nieuwe hemden en dekens hadden reeds zwaar geleden,
en wat de schulden betreft, de afgevaardigden der belanghebbende steden ter Staten van Holland spraken er Johan
Ernst over aan, en deze, als de natuurlij kste zaak ter
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wereld, wendde zich tot den vertegenwoordiger van zijn
Serenissime Meesteres. Maar Suriano zocht uitstel en ontweek, zoolang hij kon. Terwijl de soldaten vergingen van
verveling, kou en ongemak, trachtte hij hun veldheer op
enkele duizenden to beknibbelen. Hij had het reeds geschreven, then hij het zestiende schi.p toestond, maar geen
van 6 dock slechts een van 5000 gld. „Tk weet wel, dat
het weinig scheelt op zulk een geweldige som, maar alles
moet meetellen." Men redeneerd e to Venetie niet anders.
Ret was op uitdrukkelij k bevel, dat de resident met Johan
Ernst de vraag ter sprake bracht, op welken dag de soldij
gerekend moest worden aan to vangen : op den dag der
monstering of op then der inscheping. Ret contract sprak
niet klaar, en men wilde to Venetie de luttele weken of
dagen (voor de verschillende vendels verschillend) die het
scheelde, uitwinnen. Suriano begreep wel, dat dit to ver
ging en bracht dan ook de ontsteltenis van den graaf, toen
hij deze meening vernam, met duidelijkheid over. „Schrijf
bij de liefde Gods", had Johan Ernst uitgeroepen, ,,naar
Venetie, wat slechten indruk dat zou maken !"
En Suriano was de eenige niet, die kwade gevolgen
vreesde van de financieele benauwenis, waarin de graaf
door het verloop der zaak werd gebracht. De reeders die
van Johan Ernst wel reeds, volgens de contracten, sommen
op of betaling hadden ontvangen, maar die toch to Venetie
nog heel wat van hem to vorderen zouden hebben, maakten
zich ongerust, dat de graaf, gedwongen zijn soldaten zoo
lang to onderhouden en hun uitrusting to hernieuwen, het
geld zou aanspreken, dat tot hun voldoening dienen moest.
Zij wenschten daarom eerst (steeds handelend met gemeen
overleg en in nauwe samenwerking), dat hij zelf afstand
zou doen van zijn recht hen persoonlijk to betalen en dit
rechtstreeks door de Venetiaansche regeering zou laten doen.
Maar Maurits en Oldenbarnevelt brachten hun aan 't verstand, dat men den graaf die vern edering niet mocht aandoen. Zij verkregen toen, dat de Staten Generaal een brief
richtten tot den Doge, waarin verzocht werd toe to zien,
dat hun het verschuldigde zou worden uitbetaald. Ook dit
0. E. XIII 8
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was niet zeer aangenaam voor Johan Ernst, die overigens
aan den Venetiaanschen resident verklaarde, dat hij er zich
weinig van aantrok. „uij wist wel, dat de leiding der staatszaken het zoo meebracht. Het ging nu eenmaal om burgem.eesters en d ergelij ken, die belang bij de zaak hadden en
Monsieur Barnevelt had hen geholpen tot het verkrijgen
van dozen brief om hen, die door de godsdienstgeschillen
van hem vervreemd waren, to verzoenen".
De ongerustheid der buitenstaanders was begrij pelij k.
In 't begin van Februari, toen de troepen twee en een halve
maand lagen to wachten, had de graaf al meer dan 75000
gld. moeten uitgeven aan onderhoud, aan ziekenzorg, aan
huur van de open schuiten op de Maas. Al dat geld kwam
hem toe van Suriano, die erkennen moest, dat hij, „door
de harde noodzakelij kheid gedwongen, allengs heel wat
weer had voorgeschoten, dan hij met vrijen wil gedaan zou
hebben". Maar al dat geld was toch maar voorschot en
zou van de eerste en tweede maand soldij moeten worden
afgehouden. Het contract toch verklaarde, dat de soldaten
„op den dag der inscheping en monstering" een maand
soldij zouden ontvangen en dat op Johan Ernst de verplichting rustte hen zonder verdere onkosten voor den
staat in Venetie to brengen.. En Suriano was niet eens een
gewillig geldschieter. Elke nieuwe sons moest hem met
moeite ontwrongen worden. Al moist hij toegeven op den
duur onvermij deli] k, hij verschoof, hield zich onvermurwbaar.
Bit was geen verstandige taktiek, de uitkomst leerde het.
Juist had hij schoorvoetend opnieuw een cheque van
1000 gld. op zijn Amsterdamschen bankier voor Johan Ernst
geschreven, toen laat in den avond, de graaf in zijn mooning
verscheen. nij had een brief ontvangen van Steven Koop.
Er was muiterij uitgebroken op een der schepen. De
soldaten hadden hun oflicieren willen dwingen hen aan wal
to laten gaan om zooals zij zeiden „zich to verfrisschen en
zich to verlichten van de onafgebroken en nu reeds langen
tijd geleden ellende". Maar men had hen met goede woorden
gepaaid, en Steven Koop, onmiddellijk gewaarschuwd was
naar het schip geijld en had zich uitgesloofd om hen tot
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bedaren to brengen. De mannen hadden hem gezworen,
dat zij aan boord zouden terugkeeren nadat ze zich aan
land wat hadden hersteld en dat zij goedschiks zouden
sterven in dienst der IRepubliek volgen s hun eed. Hij had
echter niet toegegeven. Ondanks alle beloften verwachtte
ieder, dat de troep verloopen zou, zoodra hij vasten grond
onder de voeten voelde. Ook Johan Ernst beyond zich nu
in een kwellende verlegenheid. „Ze zij n nu rustig, maar
alles staat to wachten", schreef Koop. Toch durfde de graaf
geen verlof geven hen aan wal to laten. „Dat zou beteekenen
zich aan hun beseheidenheid toevertrouwen", meende hij.
Hij had een renbode naar Tessel gezonden met zijn betaalmeester, die in het voorbijgaan to Amsterdam de 1000 gld.
innen moest, en Koop kreeg de opdracht geen geld to
sparen om de rust to bewaren. Suriano zei in zijn behendigheid veel vertrouwen to hebben. IJij vergde het onmogelij ke.
Niemand kon langer die getergde gemoederen stillen met
weinig geld en veel goede woorden. Langer dan drie maanden
leefden zij nu opeengepakt aan boord van to kleine en
ongerieflij ke schepen, in eon koude en onstuimige haven.
Zij stonden iederen dag op met hetzelfde troostelooze verschiet en hadden tot afleiding van hun gruwelij ke verveling
niets dan de beangstigende geruchten, dat Venetie op het
punt stond vrede to sluiten, dan de geldzorgen, de ruzies
met de inb alige zoetelaars, dan de ziekten, die hen teisterden. Zij leden nu in grooten getale aan hevige koortsen,
die met aderlatin gen werden genezen, maar dan eon groote
slapte nalieten. Zij stierven er niet aan, troostte zich Suriano.
Maar zij zelf vonden het ook zoo genoeg. En eon paar
dagen na de eerste kwade tij ding kwam 's graven betaalmeester in haast uit Tessel teruggekeerd met de dringende
bode, dat Johan Ernst zelf zou overkomen.
Het was meenens nu. De oproerlingen hadden een
kolonel, eon luitenant-kolonel en eon sergeant-majoor gekozen. Die niet meededen werden met scheldwoorden en
stokken bewerkt. Toch scheen Koop met beloften de mannen
van doortasten to hebben afgehouden.
In den Haag besloot men tinders op to treden, Maurits
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red; onmiddellijk de hoofden to doen vatten, krijgsraad
to beleggen en de voornaamste schuldigen terecht to stellen.
Zelf stuurde hij bevel aan een to Alkmaar gelegerde Engelsche
compagnie (leapt. Enderson) om zoo snel mogelijk naar
Wieringen op to trekken en den graaf bij to staan. Deze
vertrok den volgenden ochtend vergezeld van de Rocquelaure.
Het verloop van de demping der muiterij is niet to
reconstrueeren. Suriano geeft niet meer dan de kopie van
een vrij beknopten brief van de Rocquelaure uit Tessel.
Daaruit kan men opmaken, dat de beweging vrijwel beperkt
was gebleven tot een schip onder de comp,agnieen van Famars
en Westerbeeck. Zonder tegenstand liet zij zich niet fnuiken.
Althans de kolonel vermeldt, dat het vendel van Mettonis
zich gebruiken liet door den graaf tegen de muiters. Het
einde was in elk geval, dat veertien schuldigen er werden
uitgepikt en voor den krij gsraad verschenen. Twee daarvan
waren reddeloos verloren. Het waren de „kolonel" en de
„sergeant-majoor", een Vlaming en een Ier, die hun korte
heerlij kheid boetten aan de ra, waaraan men hen ten aanschouwe van heel de vloot ophing. De twaalf anderen
men kende
moesten loten ; de laatst overblijvende zou
het lot van zijn twee kornuiten deelen.
geen tusschenweg
De man, die het slachtoffer van deze afgrij selij ke barmhartigheid had moeten worden het was een Engelschman , werd echter „door vele kooplieden en door de
inwoners van" Tessel verbeden en door Johan Ernst begenadigd.
Waarschijnlijk was de graaf ook door een andere omstandigheid genadig gezind. Het geduld der soldateu was
maar een paar dagen to kort geschoten. In de laatste week
van Februari, onder de bedrijven van het oproer door, was
de wind naar den goeden hoek geloopen, en de opperbevelhebber kon van zijn aanwezigheid in Tessel nog gebruik
maken om de toebereidselen tot de uitvaart to leiden,
't geen nog heel wat voeten in de aarde had: want „de
reeders of schippers" waren gaan meenen, dat het weer
onveranderlijk was, en hadden nosh voor voedsel, nosh
voor drinkwater gezorgd. Onder groote bezwaren, daar
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wegens den hevigen wind de schepen moeilij k to benaderen
waren, geschiedde dat nu in zenuwachtige haast. Toch was
het den graaf nog gegeven het vertrek van zes der acht
schepen bij to wonen. Een zevende volgde spoedig. Maar
het achtste was enkele dagen tevoren op het strand geworpen, en het vendel van hopman Mettonis, dat het borg,
aan den dood ontsnapt, wachtte, zoo goed als 't ging bij
de eilanders ondergebracht, op de komst van een ander
vaartuig
dat lang op zich wachten liet.
De graaf van Nassau, die in de eerste dagen van Maart
in Den Haag verscheen, was een ander man dan de gedrukte
weifelaar, die de stad een week geleden had verlaten. Hij
was opnieuw een en al vreugde en goede moed : Maurits
deelde in zijn blij dschap en omarmde hem „ten teeken van
ingenomenheid met de gelukkige tijding". De acht schepen
die aan de Maas hadden gelegen, waren nog in Februari
alle uitgezeild, eu in de beste orde, — ofschoon 't ook daar
in de laatste dagen gespannen had.
Maar dat alles was nu geleden. De troepen waren op
weg. Suriano voelde zich lasten van het hart gewenteld
en Johan Ernst, Wien het aan moed niet mangelde, bereidde
zich vol vuur en ij ver voor op de gevaarlij ke reis. Hij
had n.l. van den aanvang of besloten den weg over land
to kiezen, 't geen in de omstandigheden van die jaren
beteekende, dat hij zich door Spaansch gebied wou wagen.
Reeds een paar maanden vroeger was aan zijn broer Willem
hetzelfde tochtje ge_lukt. Maar de Senaat had Johan Ernst
door den resident doen waarschuwen : „de Spanjaarden zijn
kwaad, dat Willem hun ontsnapt is, en de passen worden
strenger dan ooit bewaakt." Maar dit bracht in de plannen
geen verandering.
Dinsdag 7 Maart verscheen de vertrekkende generaal
in de vergadering der Staten om afscheid to nemen. Hij
kreeg een toespraak met veel mooie woorden, waarin hem
de zaak der godsdienstoefening nog eens bizonderlij k op
't hart werd gedrukt. De zorg van de wijze heeren voor
het zieleheil der soldaten steekt of bij hun onverschilligheid
omtrent hun stoffelij ken toestand : uit niets blij kt, dat de
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landsregeering zich iets had aangetrokken van de maandenlange kwelling, waaraan het yolk was blootgesteld geweest.
Dit leert ons slechts, hoe men in de 17 de eeuw tegenover
de sociale nooden der maatschappij minder kritisch, meer
berustend stond dan wij. Want de bezorgdheid over de
veldpredikers zal niet gehuicheld zijn geweest en het blij kt
ook uit iets anders, dat de Staten wel degelij k hart hadden
voor de landgenooten, die naar Italie trokken. In een
brief Loch, dien zij Johan Ernst meegaven voor de Venetiaansche regeering, wordt niet alleen de veldheer met lof
overladen en wegens zijn onverwachte onkosten in de barmhartigheid van den Doge aanbevolen, maar wordt ook
aangedrongen op goede behandeling der soldaten. Naar
de opvattingen van den tij d zal men daaronder wel in de
eerste plaats hebben to verstaan : „betaal hen geregeld".
Daat waren belangen, tot Welker bescherming zich de StatenGeneraal geroepen gevoelden. Zelfs merkte Suriano aan
zijn lastgevers op, dat dit een der beide voorname dingen
was, die op de onderlinge verhouding der beide Republieken
veel invloed zouden kunnen oefenen. Het tweede punt
niet oneigenaardig was de prompte betaling van de
reeders, waarop in den brief eveneens werd aangehouden.
Maar dat waren dan ook „burgemeesters en dergelijken".
Zondag den 12den ten laatste vertrok de graaf. Suriano
deed hem tot Leiden uitgeleide. Te scheep ging hij tot
Keulen, waar hij den 16 den aankwam. Begin April zou hij
Venetie bereiken.
Er was ook nog over geldzaken gepraat, in die laatste
dagen. Allengs had Suriano, zooals wij hem reeds hoorden
verzuchten, heel wat weer voorgeschoten dan hij wel gewenscht zou hebben. Hij stuurde nu twee schuldbekentenissen van den graaf naar Venetie; den van 7200 gld. zou
slechts van kracht worden, wanneer Suriano, door het
onverhoopt in gebreke blij ven van een schuldenaar van
Johan Ernst over enkele maanden gedwougen mocht worden
enkele rekeningen voor hem alsnog to voldoen ; de andere,
de voornaamste, was er een voor de som van 104.266 gld.
Alles zou op de soldij en worden teruggevonden. Men
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bedenke, dat dit niet de eenige betalingen waren door
Suriano voor deze lichting gedaan. Het was enkel het
voorgeschoten geld. Volgens de verplichting van het verdrag
had hij nog moeten uitgeven ongeveer 42000 gld. voor de
handgift, 62000 voor den eersten termijn der scheepshuur,
en een zeer groote som aan soldij en : naar mij n berekening
niet minder dan 85000 gl d. Dat alles was voor het onderhoud niet voldoende gebleken en Johan Ernst had naoeten
bloeden onder de bepaling van het contract dat hij de
troepen „van levensniiddelen voorzien en zonder verdere
kosten der Republiek naar Italie vervoeren" zou.
(Slot volgt.)

VERZEN
DOOR

ELLEN.

,.IK ZOU EEN SPEELTUIG WILLEN ZIJN"...
Ik zou een speeltuig willen zij n
waarover bei' je handen gingen
en al wat gij in mij gewekt
zou daar in zangen nit gaan zingen.
Dan brak daar uit een vlammend lied
van passiepracht, van zielebranden , , .
Je hand zou in de snaren slaan.. .
Zij zouden sidd'ren in je handen
die 'k lief heb, die ik stil bestaar
en om mijn hoofd zou willen leggen .. .
Maar 'k ben een vrouw ... Ik zwij g en wacht
in zwijgenis die zwaar van zeggen.
o duldeloos-geheime pijn
van doorn-omwon den weeldedroomen
waarin ik mij je liefste zie
en whet: Zoo zal het nimmer komen !

H ERFSTSTORM.
In 't najaar als boomen staan luttel-beblaard,
een bruisende herfststorm de bosschen doorvaart,
van woelige winden gaat 't groote geruisch,
door zwiepende kruinen zweept geesel-gesuis,
als de juichende storm van onstuimigheid hijgt
en verlangen naar durvende daad in hem stijgt,
hij krakende takken en 't dorrende hout
den boomen ontrukt in zijn jacht door het woud
dat kerremt en kreunt bij zijn aanval, .. , als hij
daar teugelloos uitviert zijn vreugd-razernij .. .
o thin door de suizende bosschen to gaan,
het Lintel-genot zijn geweld to weerstaan !
en, als hij mij opheft uit 't domm'lende dal,
to werpen mijn lach als klaroenengeschal
in 't razend rumoren waar 't zonnegezicht
door donkere wolk breekt in goudguts van licht .. .
Dan buig 'k aan zijn adem mijn ademing aan
en voel aan zijn hartklop mijn harteklop slaan.
Want hem heb ik lief, wijl 'k zijn wezen verwant...
Maar als lentewind waait over 't bottende land,
de kelken der geurige bloesems ontsluit,
dan weet ik van weelde die weedom beduidt .. .
o Dood, als gij eenmaal mijn levensboom velt,
laat het zijn in den herfst, onder stormengeweld ! .. .

HET OUDE LIED.

Naar een oude p laa t.

Bij kaarsenschijn in grijze schemering
zing ik bevangen van herinnering
na vele jaren 't lang-geleden lied
van Wilde vreugd en mart'lend zielsverdriet.
Het lied beroert het speeltuig van mijn hart
en wekt er dood geluk, begraven smart.
Die lagen achter hooge kerkhof'poort
zoo doodenstil. Maar ieder, ieder woord
en iedre klank der oude melody
maakt dooden levend. „Liedje zie naar mij!
Ik ben verstild, mijn jeugd is h een gegaan,
de vreugd van toen.. , heb 'k van mij weggedaan
en 'k heb geleerd om nochtans blij to zijn !
Waarom bedwelmt gij mij met woordenwij n
en klankenranken dien 'k mijn hart ontwond ? !"
't Lied zingt van liefde en van een rooden mond .. .
van vaart van hartstocht vol onstuimigheid,
van bloesem- g eur'gen, blij den lentetij d . , .

VERZEN.

Van avondschemer, wonderbaar verlicht
door 't oogeblinken van een lief gezicht .. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Met schrillen wanklank stokt het plotseling,
een stilte valt in veege schemering ;
de kaarsen flikk'ren .. , Ik verroer mij niet
en staar .. , en staar maar naar dat oude lied...

299

DE GELIEVEN
DOOR

J. C. BLOEM.

Zij schreden weenend tusschen 't warme graan,
Elk in de tochten van zijn hart verloren.
En er was niets rondom hun bang bestaan
Dan droefenis en 't ruischen van het koren.
Toen stegen woorden naar Naar dorre mond,
Warm als de klop der bloedstroom aan Naar slapen.
Zij moist zich overwonnen en gewond,
En Wilde 't laatste van zijn liefde rapen.
En voor zijn weemoed leefde en blaakte elk beeld :
Haar stille jeugd, in de eigen sch auw ontloken ;
De Lange winters, als zij, vlamomspeeld,
Naast de oude moeder zat, bij 't vuur gedoken ;
Dan, op een zomeravond, bij de wel,
Zij n komst ; de lust, die beider hart bekoorde
En bond, totdat in wazig stralenspel
Een spitse maan door donne wolken gloorde.
Zij stonden stil, diep aadmend, aan den rand
Van de' akker, weifelend wie scheiden Wilde,
En staarden over 't verre, vlakke land
Naar de' einder, die in 't zonlicht dampte en trilde.

DE G ELIEVEN.

Hij had voor heel zijn droom slechts ern gebaar,
Langs 't daaglij ksch uitzicht naar het onbekende.
Maar zij begreep opeens en pij nlij k-klaar,
Wat zich in hem Weg van Naar liefde wendde :
Het poop'lend hart, bij de' aanvang van de reis,
Naar de eerste nachtwake onder vreemde daken,
Wanneer voor 't open venster, spokig-grijs,
De boomen wondere geruchten waken. —
Ze gingen ... , zagen niet elkander aan.
Zij keerde Weenend langs het pad door 't koren,
Hij vond weer de eenzaamheid van zijn bestaan,
En beiden gingen voor hun Neil verloren.
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De oogen van het Nederlandsche kiezersvolk zijn
eindelij k opengegaan.
Het heeft lang geduurd voor het zoover kwam.
Sinds 1901 had, behoudens een aarzeling in 1905, het
pays legal zich van het liberalisme af- en naar het clericalisme toegewend. De vloed was naar rechts ; het ebde
links. De oorzaken van deze verschijnselen heb ik vroeger
elders besproken; thans bepaal ik mij tot het constateeren
van het feit.
Maar nu, na meer dan elf jaren van clericalen vloed
(met alleen de kentering van 1905-1908 ertusschen) is het
getij verloopen en nu loopt er rechts opeens een sterke eb.
Ze heeft het ministerie-Heemskerk meegesleurd.
Hoe komt het deze vraag rij st wel dadelij k dat
de stembus over het ministerie -Heemskerk een ongunstiger
oordeel heeft geveld dan over het ministerie-Ku.yper ? Het
kabinet-Kuyper, dat over een meerderheid van 16 zetels
beschikte, kwam in 1905 op een minderheid van 4, verloor
dus 10 op de 58 zetels of ruim 17 %. Het ministerieHeemskerk, dat laatstelij k een meerderheid van 18 zetels
had, zag thans die meerderheid verkeeren in een minderheid van 10, verloor dus 14 op de 59 zetels of ruim 23
procent. Vanwaar dit verschil in tegenslag ?
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Was het ministerie-Heerskerk, afgescheiden van zijn
politieke richting, zooveel zwakker, zooveel slechter dan
het kabinet-Kuyper ?
Niemand zeker zal dit willen beweren. Zoowel wat
de bekwaamheid als wat den ij ver van de meeste ministers
belangt, laat het demissionnaire kabinet stellig een zeer
goede herinnering na. De heeren Van Swinderen en Colijn
wares zeer bijzondere, de gebroeders Hegout lang geen
alledaagsche figuren. En behalve het, zij 't ook wat laat
en eerst na lang getob behaalde, succes op 't stuk der
defensie, is ook op ander gebied flog wel goed werk geleverd. Men denke b.v. aan de „achterstandswetten".
Heeft dan het derde coalitie-kabinet zich zooveel
agressiever en zooveel partij diger dan het tweede getoond ?
Ook dat kan zeker niet worden gezegd.
Het kabinet-Heemskerk is wel minder gem atigd geeindigd dan het was begonnen. Ui.t de regeeringsverklaring
van 10 Maart 1908 sprak een wel principieele, maar allerminst agressieve geest. „Het kabinet wil trachten"
zoo
vernarn men nit die verklaring „door de toepassing
zijner beginselen zooveel rynogelijk bevrediging to schen ken.
Waar principieele teg enstellingen zich voordoen, zal het die
niet slog en ontwij ken, loch het oordeelt de mogelij kheid
to moeten aannenlen, dat omtrent verschillende onderwerpen
die rij p zijn voor behandeling of die aanhangig moeten
worden gemaakt, zonder verzaking van beginselen, ook in
deze Kamer voidoende overenstemming Iran worden verkregen."
Deze passus, en vooral het daarin door mij gecursiveerde,
toont dat het kabinet, schoon zich aandienen d als een
minlsterie dat regeeren wilde „o vereenkomstig de beginselen,
levende in de partijen der rechterzijde", nochtans die beginselen niet noodeloos naar voren wilde brengen. Zoo
werd het dal ook alg emeen opgevat o.a. door Dr. Kuyper
die weigerde, dit ministerie to steunen als een maaksel van
„echt wagenschot" voor het althans voldaan had aan zijn
eisch one zich „christelij k" to noemen en dus weer, evenals
hijzelf steeds had gedaan, het monopolie van den christelij ken n aam voor de rechterzij de op to eischen. Het kabinet-

304

EB EN vr.OED.

Heemskerk nu heeft zich op het standpunt van 10 Maart
1908 allengs minder weten to handhaven. Het stond daartoe
to zeer onder den druk van Dr. Kuyper en van een to
groote, hongerige meerderheid (mij heugt nog levendig dat
een lid van de rechterzijde, na de eerste stemming van
Juni 1909, mij toeriep : „Bewaar ons voor een to groote
meerderheid !"). Maar het is, afglijdend van dat standpunt,
dan toch niet dieper in de agressie gezakt dan tot het
standpunt-Kuyper. Noch in program-eischen, noch in daden,
nosh in woorden ging het verder dan het ministerie-Kuyper.
In bevoordeeling van coalitiegenooten bij benoemingen
volgde het meer en meer het spoor des meesters. In het
subsidieeren van bijzondere scholen deed het desgelijks
maar bleef het bij het Kuyper-regime Loch nog heel wat
achter. In het begunstigen van het doorwerken der „antithese"
en van ultramontaanschen invloed toonde het zich de evenknie van zijn rechtschen voorganger maar men kan niet
zeggen dat het dien overtrof, ook in dit opzicht niet. En
wat ten slotte een bij zonder sterk aangevallen punt van
zijn program betreft, de Tariefsherziening, wat deed de heer
Kolkman daarop wezenlij k anders dan de peer Harte ?
Hoe komt het dan toch dat nochtan s de eb zooveel
harder heeft geloopen voor het ministerie-Heemskerk dan
voor het ministerie-Kuyper ?
Mij dunkt dat daarvoor tweeerlei oorzaak is to onderstellen.
Ten eerste heeft het kabinet-Heemskerk kl eur moeten
bekennen en daardoor zich tegenstanders gemaakt op eenige
belangrijke punters de Sociale Wetgeving, de Grondwetsherziening, de Tariefsherziening die bij de stembus van 1905
nog niet of minder dan thans actueel waren. De peer Talma
heeft eenerzij ds de gematigde en de vrij heidlievende elementen afgeschrikt door zijn Staatssocialisme in woord en wet,
anderzijds de radicalen en socialisten nlishaagd door zijn
vasthouden aan een verouderd stelsel van oudendagsvoorziening. De peer Heemskerk diende een voorstel tot Grondwetsherziening in dat, door zijn uitgesproken zorg voor
't bijzonder onderwijs, zijn schaamtelooze bevoorrechting van
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kerkelij ke liefdadigheid, zijn wonderlij k archaIsme in take
de positie der Kroon, zijn specifiek Kuyperiaansch maaksel
op 't stuk van 't mannenkiesrecht en zijn totale miskenning
der vrouwenbeweging in zake vrouwenkiesrecht, heel de
linkerzijde, van Karnebeek tot Troelstra, moest prikkelen
tot verzet. En de Neer Kolkman moist, anders dan de peer
Harte, zijn Tariefontwerp zoo tijdig in to dienen... , en
zoo lang to laten liggen, dat de tegenstanders allen tij d
hadden om zich to organiseeren tot een vervaarlijken phalanx
van verweer.
Deze sterk ongunstig werkende factoren vormden wellicht reeds in den geest van vele kiezers, een niet voldoend
tegenwicht tegen den gunstigen indruk dien het kabinet op
andere punten, o.a. op dat van de defensie, laatstelijk had
nagelaten, ook wanneer men wil aannemen dat de heer
Colij n er in geslaagd was om het gesukkel en gemodder
met onze landsverdediging onder de Ministers Sabron,
W entholt en Cool ('t bleef buiten de schuld van laatstgenoemde) to doen verg eten.
Maar er is een tweede oorzaak geweest die ten ongunste
van het kabinet heeft gewerkt.
Het ministerie-Heemskerk heeft niet slechts zijn eigen
tegenslag, maar ook den naloop van dien des grooten voorgangers ondervonden.
De gematigde elementen in den lande die, gelijk wij
straks nog even nader zullen zien, bij deze verkiezing een
belangrij ke rol hebben gespeeld, hebben zich in 1909 van
het liberalisme afgewend toen dit met het ministerie-de
Meester weinig gelukkig was gebleken (vooral op 't stuk
der defensie) en het kabinet-Heemskerk, met verzoenende
woorden opgetreden, sedert weer dan een jaar die woorden
gestand scheen to doen.
Doch al]engs zagen zich deze elementen in hun verwachtingen teleurgesteld.
Kabinet en meerderheid bleken weer en weer evenzeer
in het calvinistisch-ultramontaansche vaarwater to verzeilen
als die van 1901--1905. Benoemingen, onderwijspolitiek,
subsidiestelsel
het werd hoe langer weer naar 't Kuyper0. E. XIII 8
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model gevolgd. Noch den ultramontanen (inzake Borromeiis-Encycliek en Motu Proprio) nosh Dr. Kuyper (lintjeszaak, legende van den Keizerbrief, „afschuwelijk misverstand", calviniseering der (Ttrechtsche theologische faculteit)
dorst de Regeering to weerstaan. En evenmin was er, in
de Regeeringsmeerderheid, een steunpunt tegen den calvinistisch-ultramontaanschen stroom to vinden. De voorman
van de Christelij k-Historischen, de peer de Savornin Lohman,
stoof, als het om wering van overmacht van Dr. Kuyper
of van Rome ging, wel steeds zeer heftig op, maar. , , .
tot verdediging van die twee. De eens zoo groote Loh.man-figuur bleek, ook toen het aankwam op de richting
der sociale wetgeving (de amendementen-Lohman op de
ziekteverzekering, de nota Lohman-Van Idsinga over de
ouderdomsverzekering) elken eigen glans to hebben verloren. Ze straalde nog slechts glans van anderen af, nu
eens dien van het ministerie, dan weer dien van Dr. Kuyper.
En zoo bleek het den gematigden dat zij zich in hun verwachting van een gematigd rechtsch regime hadden vergist,
zoo wat de meerderheid als wat de Regeering zelve aanging.
Daarbij kwam dat aan een niet gering deel van deze
snort kiezers het handhaven der positie van de Ned. Hervormde kerk en bet bewaren van de protestantsche hegemonie
in ons yolk zeer ter harte gaat. En dat dezen, na reeds
to zijn verontwaardigd door de Borromeus-Encycliek en
verontrust door het Motu Proprio, heftig werden opgeschrikt door het voorstel van de rechtsche meerderheid der
Staatscommissie tot wijziging van art. 171 der Grondwet.
Alsof dat nog niet genoeg was om de protestanten in 't
harnas to jagen tegen Rome, kwamen, even voor de verkiezingen, de hatelijke politieke kindergebeden benevens
kwetsende en aanmatigende uitingen als die van de heeren
Van Wijnbergen en Van Best nog eens duidelijk in herinnering bren gen, hoe parmantig het ultramontanisme in
Nederland was geworden. Binnen de Tweede Kamer had
trouwens de ware positie der Roomschen in de coalitie
eindelijk Naar juiste uitdrukking gevonden in het Roomsche
Kamerpresidium.
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Dit alles was, min of weer, al lang zoo geweest. Er
was van vrij zinnige zij de ook al lang op geduid. Maar het
was niet zoo recht geloofd. Thans kwam het onmiskenbaar
duidelij k aan den dag. De Ned. Hervormde Kerk trad
dientengevolge met den Protestantschen Kiezersbond in 't
geweer tegen calvinisme en ultramontanisme en, al heeft
die Bond, zoo pas geboren, niet heel veel stemmen op
eigen candidates weten to doen uitbrengen, de invloed
van zij n actie op andere politiek-gematigden die over het
kabinet-Heemskerk toch al misnoegd waren wegens de
voortzetting van de Kuyperiaansche antithese, wegens
Kolkman's dreigend tarief en Talma's staatssocialisme,
schatte men niet to gering. Men merkte dat het ministerieHeem skerk eigenlij k slechts in vorm, niet in wezen van
het ministerie-Kuyper verschilde, dat het even Kuyperiaansch als Kuyper was en dat het calvinisme en het ultramontanisme onder het eene coalitie-ministerie even hard
voortwoekerden als onder het andere. Wat na de jaren
1901-1905 nog niet zoo duidelijk was geworden dat
het niet zat in het ministerie maar in de politieke basis,
in de coalitie-politiek dat werd thans menigeen klaar.
En daaron kreeg het kabinet-Heemskerk, behalve den
terugslag van de specifieke grieven tegen zij n eigen bewind, ook nog die tegen het heele coalitie-regime to ondervinden, die tegen het kabinet-Kuyper incluis.
Er was bovendien nog eon ander element in het yolk,
behalve het gem.atigde der „kleurlooze middenstof", dat
reden had om zich van 't kabInet en van zijn meerderheid
of to wenden.
Dat was het radica al-socialisme.
Dit deel der bevolking, dat voor alles algemeen kiesrecht en staatsouderdomsrente (zoogenaamd Staats-„pensioen") verlangde to zien ingevoerd, ontwaarde dat Regeering
en regeeringsmeerderheid zich vierkant daar tegenover
stelden. Geen algemeen, dock gezinshoofdenkiesrecht. Met
uitsluiting van elk vrouwenkiesrecht. En met, daarentegen, als bedenkelij k insluipsel in ooze Staatsinrichting
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dat de voile werking van het algemeen kiesrecht zoude
kunnen breidelen, een recht van regres voor de Eerste
Kamer. Geen Staats-„pensioen” ook, maar verplichte verzekering, goeddeels door den verzekerde zelf to bekostigen,,
wel met een appendix van een langdurig-tij deli] k overgangs„pensioen" dock zoo, dat dit beperkt bleef tot de loonarbeiders en dat de middelen er voor gevonden zouden
worden uit tariefsverhooging die 66k weer voor een deel
door de beneficianten zelven ware op to brengen.
Van zulk een Regeering en zulk een regeeringsmeerderheid welke laatste bovendien in de Kamer Naar wil sours
vrij ruw door to zetten moist, wilden radicalen noch socialisten jets weten.
Waar bij kwam dat zij goeddeels de algemeene grieven
tegen het regeeringsregime meevoelden met de gematigden.
Het is dus tweeerlei strooming, eene gematigde en
eene radicale, die de eb deed loopen voor het kabinetHeemskerk. De laatstbedoelde strooming is bijna geheel
naar den socialistischen vij ver gevloeid, de eerstbedoelde
hoofdzakelijk naar den vrij-liberalen.
Men kan een en ander uit de cij fers van den uitslag zien.
I)e rechterzij de heeft 14 zetels verloren en geen enkele
gewonnen. Opgemerkt zij hierbij dat, van deze 14 zetels,
er 1 verloren is door de Roomschen, terwijl er 4 werden.
verloren door de christelij k-historischen (mede tengevolg e
van het „electoraal accoord" met anti-revolutionairen, dat
Leiden deed uitleveren en.... verspelen) en 9 door de antirevolutionairen. Het hardst heeft de eb gezogen aan de
partij van Dr. Kuyper, waar de ziel der coalitie huist. De
Roomschen zijn, achter de dij ken van de Maas, nu eenmaal veilig.
Van deze 14 zetels zijn er 6 verloren aan de vrijliberalen en door dezen alle behouden. De vrij-liberalen
hadden van hun winst niets of to staan.
De overige 8 zijn precies gelijk verdeeld over de progressi.sti.sche vrijzinnigen (unie-liberalen en vrijzinnig-democraten
nu maar saamgenomen) en de socialisten. Doch terwijl deze
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laatsten heel het voordeel hebben behouden, hebben de
progressistisehe vrijzinnigen al hun winst en nog haast
evenveel van hun vorig bezit erbij, aan de socialisten moeten
afstaan. Zoodat deze laatsten met ongerepte winst van 11
zetels (4 op de coalitie en 7 op de progressistische vrijzinnigen) uit de woeling to voorschijn zijn gekomen en
daarentegen de Unie-Liberalen en Vrijzinnig-Democraten in
totaal met een gezamenlijk verlies van 3 plaatsen (de 3 die
zij moesten afstaan boven de 4 die zij op de coalitie hadden
gewonnen).
De gematigde ebstroom is dus, nadat ze in 1909 van
de Vrij-Liberalen naar de Anti-Revolutionairen en ChristelijkHistorischen was geloopen, thans weer tot de Vrij-Liberalen
teruggevloeid en wel in precies gelij ke kracht. voorts zijn
vermoedelijk ook de 4 zetels die de progessistischen op de
coalitie wonnen, goeddeels door dezen stroom gebracht.
De radicale ebstroom is bij de socialisten terecht gekomen en heeft vooral nit den vrijzinnigen vij ver heel wat
weggezogen.
Met deze tweeerlei strooming zal mere, dunkt mij,
hebben to rekenen zoowel bij de constructie van het nieuwe
kabinet als bij het leiden van de partijpolitiek der naaste
toekomst.
Men leest en hoort nu wel zeer veel van een „rooden"
vloed dock vergeet daarbij to zeer den „blauwen". Toch
zijn ze beide nagenoeg even sterk. De „roode" vloed de
aanwas van de socialisten is er een van 157 %. De „blauwe"
echter, die van de Vrij -Liberalen, is weinig minder: 150 %.
Maakte nu deze opmerkelijke versterking juist van den
meest gematigden vleugel der vrijzinnigen, naast den aanwas der socialisten, de toch reeds moeilijke vorming van
een liberaal-socialistisch ininisterie extra gecompliceerd, ook
bij de formatie van een Zaken-kabinet de lezers van dit
tij dschrift weten dat dit reeds lang voor de verkiezingen
door mij 't waarschijnlijkst werd geacht zal met het
bestaan van twee ongeveer even sterke, wel onderscheiden
en zeer verschillende, vloedstroomingen, ter dege rekening
zijn to houden.
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Zal de formateur van een Zaken-kabinet een geheel
juiste diagnose stellen wanneer hij eenvoudig redeneert :
Zoowel op het concentratie-program als op dat van de
socialisten stonden Staats-„pensioen” en algemeen kiesrecht;
het land heeft zich dus in elk geval daarvoor uitgesproken ... ?
Ik betwij fel het. In de eerste plaats werd, op het concentratie-program, algemeen kiesrecht in een adem genoemd
met vrouwenkiesrecht en staatsouderdomsrente in nauw
verband (de heer Tydeman heette het zelfs onafscheidelijk)
met vrijwillige verzekering. En er zijn genoeg uitingen van
Vrij-Liberalen aan to wijzen die toonen dat het algemeen
kiesrecht en het Staats-„pensioen ” niet juist op hun aandrang op het program zullen zijn gebracht en dat het
vrouwenkiesreeht en de vrijwillige verzekering meer hun
belangstelling hebben. Terwij 1 Loch niet alleen ook de Vrij Liberalen tot de participanten in het program behooren
doch zij zelfs de eenige participant zijn die er winst mee
hebben behaald.
En in de tweede plaats valt toch de aard van de
strooming die den Vrij-Liberalen winst bracht, niet to miskennen als eene gematigde. Laat ons, om zooveel mogelijk
de roerselen der stemming to benaderen, den uitslag nog
iets verder analyseeren dan wij zooeven, globaal, reeds
deden. Letten wij dus ook op de 4 zetels die de progressistische vrijzinnigen op de coalitie wonnen en houden wij
hun verlies van 7 zetels aan de socialisten daarvan afgescheiden. Bekenen wij nu die 4 zetels mede tot den gematigden stroom het is niet zoo precies to zeggen daar
de kiezers nu eenmaal nergens eon keuze hadden tusschen
eon gematigden en eon progressistischen liberaal dan valt
het van deze reeds to betwijfelen of zij met de socialistische
winsten, ten gunste van algemeen kiesrecht en Staat„pensioen" to boeken zijn. Maar met de n zetels die den
Vrij -Liberalen zijn toegevallen, mag men het zeker niet zonder moor doen. Z^ker niet zonder de correlaten : vrouwenkiesrecht en vrijwillige verzekering. Waarbij 't nog minstens
twijfelachtig heeten mag of het omgaan van al doze 10 zetels
wel joist hoofdzakelijk door eon positieve beweegreden
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ingen omenheid met concentratie-program is veroorzaakt
en of niet veeleer doze gematigde strooming zich heeft
laten stuwen door, looter negatieve, anti-coalitie-motieven.
Al to veel nadruk mag men hierop niet leggen ; de
twee stroomingen zijn goeddeels to zaam gevloeid daar
men nu eenmaal, bij de afwezigheid van evenredige vertegenwoordiging, de kiezers voor geen zuivere keus kan
stellen. Unie-liberalen, vrijzinnig-democraten en zelfs, bij
de herstemming, sociaal-democraten, hebben den steun van
de gematigden gehad en dos een deel van hun zetels
daaraan to danken. Omgekeerd hebben zij weder de vrijliberalen gesteund, Wier zetels dus ook weer voor een deel
op het radico-socialisme zljn gevest.
Maar, al houdt men dit in 't oog, dan blijft het Loch
een opmerk elij k feit : teneerste dat 6 van de 10 zetels die
de concentratie op de coalitie veroverde, juist door vrijliberale candidaten worden bezet en, ten tweede, dat de
vrij-liberalen niets aan de socialisten verloren, de rest van
de concentratie daarentegen 7 zetels.
Er zullen, in de nieuwe Kamer, links minstens 10
leden zitten -- de vrij -liberalen — die hun zetel misschien
niet voornamelij k en zeker niet uitsluitend danken aan den
positieven stroom naar algemeen kiesrecht en staatspensioen, doch voor eon goed deel aan den louter negatieven
anti-coalitiestroom.
Zou 't wijs zijn, dit bij de komende kabinetsformatie
to nliskennen a
Doch ook de partijleiders zullen, in de naaste toekomst,
deze tweeerlei eb en vloed niet zonder schade voor hun
partij en kunnen voorbij zien.
Tilt het overgaan van 4 rechtsche zetels naar de sodalisten (2 in Amsterdam, 1 in Titrecht en 1 in Enschede)
zal de rechterzijde hebben kunnen ontwaren dat ook haar
radicale elementen eon begin van invloed van de roode
zuiging toonen.
En het overgaan van 10 zetels naar de vrijzinnigen
moot de rechtsche partijleiders nu toch eindelijk welleeren
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dat de coalitiepolitiek op den dour niet deugt als middel
om de gematigden in den lande aan to lokken. Dr. Kuyper
begint, naar 't schij nt, de lessen reeds to trekken en heeft
de Tariefsherziening, nog pas met het kleed der Heilige
Orde omhangen, als schadelijken ballast over boord geworpen. Na Allerheiligen Allerzielen.
De peer Lohman is nog niet tot zulk een staat van
nuchterheid gekomen. Van zulk een hevigen en langdurigen
aanval van furor als Dc Nederlander heeft doorgemaakt, kan
men zich trouwens zeker niet zoo gauw herstellen. Maar
als het eenmaal daartoe komt zal ook hij, na al de in- en
uitwendige verzwakkingen van de Christelijk-Historische
Partij in den laatsten tij d, zich zeker toch wel de vraag
stellen die Dr. Kuyper reeds voor de stem bus overwoog :
Of het wel zaak is om de coalitie to hernieuwen.
Der Dritte im Bunde, de peer Nolens, zal tot de vernieuwing wel altij d bereid blij ven. Die blij ft steeds veilig
achter den Moerdijk en zou hoogstens een paar zetels
daarboven kunnen verliezen waar hij overigens, „die Volker
au f einander schiagen" laat.
De socialisten, die uitteraard slechts met een strooming
hebben to rekenen, zullen tot hun voldoening hebben kunnen - constateeren dat zij op den goeden weg zij n om het
Nederlandsche radicalisme tot zich to trekken. Alleen
zullen deze lusten voor hen, vroeg of laat, ook lasten meebrengen. Zij zullen, nu hun zetels zoo sterk in aantal
toenemen tengevolge van overgang van radicale elementen
nit het clericale en vooral nit het vrij zinnige kamp, onvermij delij k den invloed van die elementen op bun politick
gaan gevoelen in den vorm van een drang tot mederegeeren.
Thans plotseling voor een aanbod tot mederegeeren gesteld,
hebben zij dit nog niet aangedurfd maar de vrij sterke
minderheid (8 stemmen tegen 13) die zich in de Partij conferentie nu reeds vobr „aanpakken" verklaarde, toont
dat zij hun mede-verantwoordelij k gaan voelen. Binnen afzienbaren tij d zullen zij hun positie van critische propagandisten in de Kamer moeten laten varen en eenig aandeel
in, of mede-verantwoordelij kheid voor, de Regeering moeten
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aanvaarden. The man in the street zal ten leste vergen :
Toon nu eens of je 't ook kunt.
En eindelijk zullen de vrijzinnigen, in het succes van
hun meest gematigde groep en in het roode bloedverlies
dat de twee andere groepen hebben geleden, het teeken
hebben kunnen zi.en dat het niet het radicale element in
hun politiek is dat de meerderheid der „burgerlijke"
kiezers pakt, maar veeleer het gematigde.
Wit dat dan zeggen dat het liberalisme het progressisme uit zijn vaan behoort to schrappen en slechts de
vrij heid en bedachtzaamheid erin behouden moet ?
Neen, waarlijk niet. Een liberalisme dat slechts op
het conserveeren van de vrij heid uit is, verwordt tot conservatisme. Het besef der noodzakelijkheid van onophoudelij ke evolutie, van het eeuwige word en, de zucht naar verandering, is inhaerent aan het liberalisme. Vooruitgang
en vrijheid zijn de liberale tweelingen.
Maar wel moge het liberalisme in 't vervolg, meer dan
tot nu toe, zich hoeden voor een den socialisten afgekekeu
progressisme waarmee het, als concurrent die namaak
biedt, toch steeds het tegen den socialist verliezen moet, -en daarentegen zich toelegg en op cigen progressisme. Zoodat dan ook in 't bij zonder de Vrij -Liberalen thans ervoor
hebben to waken dat, in de komende vier jaren, de specifiek liberale desiderata van vrouwenkiesrecht en vrij willige
verzekering niet worden achterg esteld bij die van algemeen
mannenkiesrecht en zoogenaamd staats-„pensioen". De
blauwe vloed late zich door den rooden niet overspoelen !
Het is deze les die, den liberalen reeds weer en door
menigeen verkondigd, hun door de stembus van 1913
bij zonder is voorgezegd.
Ze moge ditmaal ingang vinden.
Dan zal, een volgend maal, bij even sterken ebstroom
recbts, de vloed links ook weer even krachtig zijn.
Maar dan nog blauwer !

BU ITEN LAND.
Zou op het lang verwachte Finis Turchiae nu ook het geheel
onverwachte Finis Bulgariae volgen ? Zou de veelbewonderde tsaar
Ferdinand zich plotseling van troo p en roem beroofd zien ? Zouden
de trotsche Bulgaren, nog pas dronken van oorlogsroem en zegepralen, als slavers van Grieken, Serviers, Roemenen en Turken
moeten voortleven ? Er waren in de laatste dagen oogenblikken, waarop
het ernaar leek. Maar het was niet to denken, dat en Rusland en
Oostenrijk in eene verdeeling van Bulgarije tusschen de gelukkige
overwinnaars van het oogenblik zouden berusten. En het is waarschijnlijk, dat Bulgarije, alleen met Thracie vergroot, uit den
strijd zal to voorschijn komen, terwijl de gehoopte suprematie op
den Balkan, voorzoover die gaat, Roemenie ten deel zal vallen.
Wat is de oorzaak van dezen val van Bulgarije? Het antwoord
op die vraag kan alleen dit zijn: het heeft to hoog en to ver voor
zijn krachten willen grijpen. Het heeft geheel Macedonia, reeds
jaren lang begeerd, willen voegen bij zijn gebied als prijs voor de
werkelijk bovenmenschelijke inspanning, die het zich in den Turkschen
oorlog heeft getroost. Honderd duizend zijner beste zonen heeft
het in den dood gezonden, meer dan 1 1 /2 milliard francs heeft het
niet rijke land opgeofferd voor het vurig begeerde doel van den
gemeenschappelijken Balkankrijg tegen Turkije, den ouden erfvijand.
Het heeft de leiding genomen op militair en diplomatiek gebied en
de zegepraal op de Turken bevochten.
Maar nu kwam de verdeeling van den buit. Als loon voor zijn
inspanning eischte het geheel Macedonia, niets minder, terwijl
Servie, Griekenland en Montenegro met betrekkelijk geringe gebiedsvergrooting tevreden zouden moeten zijn. Maar ook deze
landen hadden zware offers in bloed en geld gebracht en eischten
daaraan evenredig aandeel in den Turkschen buit, eischten verdeeling van Macedonia in hoofdzaak naar ethnographische normen.
De Bulgaren, trotsch op hun succes, weigerden echter alle toenadering, alle onderhandeling, zich beroepend op de voor den
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onverwacht gelukkigen oorlog gesloten verdragen, ondanks alle raadgevingen der mogendheden; zij weigerden ook Roemenie's verlangens
to bevredigen en de Turken to ontzien ; zij speelden het gevaarlijke
spel: alles of niets, gevaarlijk vooral voor een voislagen uitgeput
speler. En bovendien waren zij het onder elkander niet eens over de
gewaagde kansberekening. Maar Danef's regeering to Sofia zette door
ondanks alles, rekenend op Rusland, den ouden bondgenoot, en
waagde den wanhopigen strijd tegen alle vijf naburen to gelijk,
rekenend blijkbaar ook op de uitputting ook der andere Balkanstaten... behalve Roemenie, dat de taken had aangezien en geen man
en Been cent had besteed maar zijn tijd slim had afgewacht.
Van alle kanten drongen de andere Balkanstaten, zich niet
storend aan Rusland's dreigementen, of keerig van de Bulgaarsche suprematie, die zou moeten volgen, als Macedonia Bulgaarsch werd, op Bulgarije's grenzen aan. De gedecimeerde
Bulgaarsche legers waren niet in staat al die vijanden tegelijk to
weerstaan en dezen drongen door in het ongelukkige land. Zelfs de
T urken, die nog altij d in gespannen afwachting aan de Tsj ataldsj alinie lagers, kregen hoop op nog meer dan de li jn Enos- Midia, hun
to Londen toegezegd, hoop op Adrianopel, op weer zelfs. Zij bezetten zelfs Adrianopol weder, in snelle dagmarschen voortrukkend
door het zoo goed als niet meer bezette gebied, dat volgens het
vredesverdrag aan Turkije terug zou keeren. Het ernstig en dreigend
protest van Rusland, de vertoogen van Engeland en Frankrijk
konden het Turksche leger niet tegenhouden, voortgestuwd als het
werd door de Turksche volksmeening, begeerig naar revanche op
Bulgarije, naar zekerheid, dat ook Griekenland Adrianopel niet zal
verkrijgen. Wat zal van dit alles het einde zijn? Reeds liepen
geruchten van de smadelijke vlucht der Bulgaarsche koningsfamilie,
die nog zoo kort geleden droomde van den zegevierenden intocht in
Constantinopel. Maar er loopen ook geruchten van de tusschenkomst
der mogendheden, die den ondergang van Bulgarije niet kunnen
wenschen, al zagen zij de vernedering ervan niet zonder vreugde,
bevreesd als ook zij waren voor een overheerschend Groot-Bulgarije.
Naar alien schij n zal Roemenie, als lastgever der mogendheden, het
beslissende woord hebben to spreken en Bulgarije, na afstand van
den Donauvestingdriehoek, met Thracie alleen en weinig of niets
weer tevreden doers zijn. Reeds heeft Bulgarije, ten einde raad,
om vrede gevraagd op de voorwaarden, die zijn christelijke vijanden stellen ; tsaar Ferdinand zelf heeft koning Carol van Roemenie
om genade moeten vragen. En zoo zal de bloedige Macedonisehe
krijg in enkele dagen Bulgarije hebben bedwongen.
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Naast het bloedige treurspel op den Balkan, ten slotte ondanks
alle waarschuwingen en vermaningen in een „broedermoord"
ontaard, treedt al het overige in de wereld op den achtergrond.
Een Europeesche oorlog zal er zeker niet ontstaan, nu Roemenie
bereid is bevonden met zijn nog ongerept leger en zijn ongerepte
financien den Balkan to bevredigen. Alleen in China dreigt ernstig
gevaar. Zuid-China, door Japan gesteund, wil zich afscheiden van
het rijk van Peking, van de logge republiek van Joeantsjikai;
Mongolie in het Noorden stelt zich meer en weer onder Rusland.
Het oude kolossale China lost zich op in drie nog altijd groote
deelen. Cui bono ? Rusland en Japan weten daar blijkbaar alles
van en toonen geringe ongerustheid over den afloop, waaromtrent
zij reeds lang tot overeenstemming zullen zijn gekomen. Gelijk Perzie
heeft moeten berusten in wat Engeland en Rusland dienaangaande
zijn overeengekomen, zal ook China moeten berusten in de afspraken
van Rusland en Japan.
De Russische diplomatic heeft bij dat alles de handen vol en
zij houdt de leiding. Ook op den Balkan? Wie weet ? Die diplomatie heeft al zoo dikwijls hare voortreffelijkheid bewezen. Maar
Turkije kon het lager niet meer tegenhouden en de bedreiging
met Rusland's vloot en Rusland's leger op de grenzen van Armenia
had voor het oogenblik geen invloed... tenzij Armenia de prijs
zou moeten wezen voor Bulgarije's vernedering ! Intusschen schijnt
het niet waarschijnlijk, dat de mogendheden Turkije zullen toelaten om Adrianopel blij vend to bezetten en zoo het met zooveel
moeite verkregen Londensche verdrag stuk to scheuren. Zoo belachelijk zullen zij zich in het Oosten niet laten makers en nog
wel door Turkije, dat geheel in hunne macht is!

L E ESTA F EL.
Dr. A. H. Blaauw. De Tropische Natuur in Schetsen en
Kleuren. Uitgave van het Koloniaal Instituut. Amsterdam, 1913.
Dit is een merkwaardig bock: voor een leek zeker niet het
minst wegens de 28 gekleurde of beeldingen, die reproducties zijn
van door den Schrij ver opgenomen kleurfoto's.
Een bewijs, dat het tropisch klimaat zich niet verzet tegen de
toepassing der kleurenfotografie.
De titel zegt, welbeschouwd, meer dan het bock geeft, nu de
Schrijver zich bepaalt tot eene populair-wetenschappelijke reisbeschrijving van een deel van Java en een klein deel van Sumatra.
Maar het werk laat zich aangenaam lezen en is zeer leerzaam tevens.
Hulde dus, ook aan het Koloniaal Instituut, dat de uitgaaf bezorgde en daardoor medewerkt tot het verspreiden van gezonde begrippen omtrent „Tropisch Nederland".
E. B. K.
Het Nederlandsch-Indisch bestuur in 1817, tot het vertrek der Engelschen. Naar oorspronkelijke stukken, door
P. H. van der Kemp. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1913.
Er zal wel niemand zijn die zoo volkomen van het tijdperk —
laat mij zeggen : van 1810 tot 1825 — van onze Indische geschiedenis op de hoogte is als de heer van der Kemp. Natuurlijk is
hij in de geschiedenis voar en na genoemde jaren allerminst een
vreemdeling, maar de eerste jaren van Nederland's souvereiniteit
over Indic, met wat daaraan onmiddellijk voorafging, hebben wel
zijne zeer bijzondere aandacht getrokken. De uitgaaf der Brieven
van en aan Mr. H. J. van de Graaff (1816-1826), een aantal verhandelingen in de Bijdragen van het Indisch Instituut wijzen
daarop reeds, maar vooral de reeks werken van de laatste jaren
van zijne hand: De teruggave der Oost-Indische Kolonien 1814-16
(1910), Oost- Indie's herstel in 1816 (1912)
en het werk dat thans
voor ons ligt.
H ij heeft in deze drie boekdeelen den archievenschat betreffende den tijd, die verliep tusschen de voorbereiding van het
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Londensch tractaat van 13 Augustus 1814 en Fendall's vertrek
van Java, 29 Juni 1817, openbaar gemaakt, daarbij natuurlij k tal
van andere bronnen raadplegend. Rekening houdend met zijn voortreffelijken speurzin en tevens met zijne bekende nauwkeurigheid,
kan men wel aannemen, dat thans de geschiedenis dier dagen tot
in aile hoeken is doorzocht en doorsnuffeld; niet-alleen de staatkundige, dock ook de administratieve. Hierbij zij nog aangeteekend
dat volledige alphabetische registers de raadpleging van zijn arbeid
zeer vergemakkelijken.
Moge het den Neer van der Kemp gegeven wezen, op dezelfde
wijze nog menig vervolg op zijne historische studien het licht to
doen zien.
E. B. K.
Thomas More. Een treurspel in verzen door Henriette
Roland Hoist—van der Schalk. Rotterdam. W. L. en J.
Brusse, 1912.
Ofschoon dit treurspel door de dichteres aan Karl Kautsky
is opgedragen en de schrijfster reeds daardoor het duidelijk uitspreekt dat zij in de voornaamste plaats Thomas More als communist heeft willen zien en waardeeren, laat zij in het naar hem
genoemde drama in veel mindere mate dan men en met de opdracht en
met haren vroegeren dramatischen arbeid rekening houdend zou verwachten, de theorie der socialistische staatsbeschouwing op den voorgrond treden. Een vaste en duidelijk in woorden gebrachte overtuiging
geleidt den schrij ver van E utopia uit zijne wonig naar Chelsea, naar
den Tower en van daar naar het schavot; maar eensdeels liggen
in die overtuiging velerlei andere beginselen dan alleen de theorie
van het communisme, anderdeels heeft ons zoowel de hoof^lpersoon
van het treurspel als zijne lievelingsdochter Margreet gansch andere
dingen to zeggen dan socialistische betoogen.
Pit drama, het moge velen to lang en in de meest bespiegelende gesprekken wat zwaar van opzet schijnen, heeft
eigenschappen die in hooge mate boeien. De met eerbiedige zorg
behandelde figuur van den krachtigen staatsman, en nog meer de
uiterst fijn volgehouden en doordacht geschilderde verhouding
tussehen den ernstigen denker en zijne lievelingsdochter geven aan
het geheele werk wijding. Men erkent overal den denkenden geest
der schrijfster, dock ook de vrouwelijke hand: de dichteres toont
ons niet slechts dat het licht uitstraalt nit de persoon van More
dock tevens dat het valt in de ziel van Margreet.
Met aantrekkelijke openhartigheid drukt mevrouw Roland
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Hoist achter het drama zelf een eenvoudige biografie van Thomas
More af, een schets zooals die bijna in een Conversations-Lexicon
zou kunnen staan. Het is alsof zij Kier mee wil zeggen : „Wat ik
voor mijn drama heb bestudeerd, is voor U, mijn lezer, van ondergeschikt belang ; dock ziehier een „historische schets" van More's
levee. Leest ge die dan ziet gij meteen wat mijne dichterlijke
verbeelding heeft gemeend aan de geschiedenis to mogen toevoegen
om mijnen held in zijn gedachtenkring voor U en voor mij zelve
to doen leven."
Die dichterlijke verbeelding heeft tevens eene zeer waardige
vertolking gevonden. Het Nederlandsch van mevrouw Hoist is
niet kleurig door sterke woordschakeering maar het heeft een
bijzonder reinen klank, en het must uit door groote helderheid
waar het de ernstige overpeinzingen harer helden komt vertolken.
De m acht die deze dichteres over ooze taal bezit, en haar fij n
gehoor voor de muzikale nuanceeringen van het Nederlandsch
treffen nergens zoo sterk als waar zij -- aan eigen lyrische neiging
meer dan aan den technischen eisch van het drama gehoor gevend
-- den j ambischen dialoog een oogenblik doet zwij gen terwiile van
de strofen barer zangerige lyriek.
K. K.
Herm, van der Kloot Meijburg. Onze Oude Dorpskerken.
Rotterdam. W. L. en J. Brusse, MCMXIII.
De architect van der Kloot Meij burg die ons indertij d verheugde met zijn tachtig teekeningen van Oude Boerenhuizen net
verklarenden tekst doet dit thane opnieuw met zijn prachtige teekeningen en beschrijvingen van 0nze Oude Dorpskerken. Hoe
oprecht en terecht bewondert hij die!
„Want, hoe klein en eenvoudig deze kerken voor het meerendeel ook zijn, moeten zij Loch gerekend worden onder de monumenten
van groote kunstwaarde. Zij vertoonen eene bewonderenswaardige
stijleenheid, die niet in dorheid is ontaard, maar steeds een groote
levendigheid behoudt. Er spreekt uit het meerendeel dier kerken
werkelij k een meesterschap over den vorm en stof, over de verhoudingen en in de geheele behandeling — zoo schrijft ooze
Rij ksbouwmeester Peters, grondig kenner van de Groningsche
bouwkunst — een meesterschap, niet enkel getuigend van langdurige ervaring, maar tevens van het vasthouden aan, van het
blij ven volgen van een genre, tot daarin eindelijk het beste, het
schoonste was bereikt, wat met de gegeven middelen en materie
mogelijk was" (bl. IX).
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Wat Kier gezegd word van de oude Groningsche en Friesche
dorpskerken geldt evenzeer van de Limburgsche als to Lemiers,
van de Geidersche als to Persingen, van de Hollandsche als to
Poortugaal, van de Overijsselsche als to Weerselo, van de Zeeuwsche als to 's Hoer Arendskerke, van de Drentsche -- och, van
al ooze mooie, oude dorpskerken.
Want mooie nieuwe — ja, daar zijn er in mass y gebouwd.
„Maar die zijn meerendeels van geringe kunstwaarde en staan,
ondanks haar soma zeer pompeuse afinetingen, verre ten achter bij
de eenvoudigste kerkgebouwtj es der vorige eeuwen. Zij missen
karakter; zij spreken niet als deze tot het gemoed, maar wekken
trots hun vole versieringen en vaak meerdere torens, eon indruk
van geestelijke armoede." (bl. XIV).
Zinn die „vele versieringen" en „meerdere torens" speciaal
op de nieuwe Roomsche Kerken ten plattelande, de Gereformeerde
Kerken zijn trots hun gewilden eenvoud of soms hun opzichtig
meegaan met hun tijd, helaas, niet beter. En het kon anders.
Onze Hervormde Kerk heeft in de zeventiende eeuw prachtige
dorpskerken gebouwd, die ons nadrukkelijk herinneren dat we
heusch niet terug behoeven to gaan naar de middeleeuwen, maar
dat ooze kerkelijke kunst moot spreken tot onzen tijd, zich moet
aanpassen bij ooze cultuur. De schrijver geeft daarvan als voorbeelden die van Woubrugge en Oudshoorn. Mij staat voor den
geest het prachtige kerkje van den Burgh op Schouwen, hier niet
vermeld; mijn lezers denken misschien aan andere, pier ook niet
genoemd.
Doch die dan misschien opgenomen worden in den aanstaanden
tweeden druk.
Want dit boekje moot in veler handers zijn, en elke kerkvoogdij
en elke pastorie moot het zich aanschaffen, al was 't misschien
alleen om to zien dat ze veel rijker zijn dan ze dachten.
G. F. H.

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken :
J. A. Simons—Meer. Van hoogten en vlakten. Tooneelspel in drie
bedrijven. (Tooneel-Bibliotheek).
Ritmeeeter van Lit (vertaling vdn P. C. Hoynck van Papendrecht).
De Slag van Waterloo. Gids voor Panorama en Slagveld.

Jvernerning verboden.
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Q. A. DE RIDDER.

't Liep met Naar naar 't eind. Wekenlang had ze zoo
in 't voorkamertj e gelegen, waarheen men haar ledikant
had gebracht, then men moist, dat ze blij ven liggen moest.
Hier had ze in het stille naj aarslicht urea wakker gelegen,
almaar kij trend met vage oogen naar de voorbij gaande
schaduwen langs het raam, of opziend door het kantwerk
van het gordijn naar de grijze wolkenlagen, die, laag-dekkend, over de garde dreven, sours even uitwij trend voor
een teer lichtgespeel der matte najaarszon, dan weer traag
dichtsluitend en troosteloozer hangend boven de grauwe
wereld.
En in al dien ti j d, dat ze zoo gelegen had, was 't Naar
duidelijk geworden, dat ze nooit meer buiten komen zou,
was 't in Naar tot een weten gegroeid, dat het doodsuur
naderde. Langzaam voelde ze haar krachten wegvreten
door de sloopende kwaal, in de brandende koortsen haar
leven verkwij nen. Eerst had ze dit pij nlij k weten alleen
gedragen, niet willend doordroeven met geklaag de Loch
al treurige levens harer ouders. En in zich zelf had ze
den stillen strijd gestreden, de berusting in het onvermij0. E. XIII 9
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delijke, dat komen zou en waaraan ze met geen kracht
der wereld to onttrekken was. Maar then van hun kant
de ouders zichzelf hadden gesust, voelend maar al to goed
toch, dat dit leugen was en tot Naar waren gaan spreken
over herstel, dat komen zou met 't betere weer, had ze
zich niet meer kunnen stilhouden en had ze verteld met
zachte, maar besliste stem wat Naar to wachten stond.
Van toen of was ze sn el achteruitgegaan. Hevige
hoestbuien verzwakten Naar en heele tij den lag ze na zoo'n
aanval buiten adem, to moe om zich to bewegen en maar
schaarsch waren de oogenblikken meer, dat ze wat slapen kon.
Dezen morgen echter was 't jets beter met Naar geweest, het hoesten, dat bijna altijd bloedige fluimen iosscheurde ui.t Naar kranke borst, had haar nog niet gehinderd en daardoor had ze zich ook weer jets beter gevoeld.
Ze had maar naar buiten liggen kij ken, waar een gestage
regen grij s-wazig neerzeeg, soms, als een win dvlaa g eronder
schoot, de ruiten striemend, sours ook uitdunnend tot een
stippelregentj e, dat dan weer na een oogenblik in een dampige bui overging.
Van tijd tot tijd ging langs het paadje voor 't huis
iemand voorbij, een buurvrouw, die in een buurtwinkeltj e
benoodigdheden had gekocht, of een venter, die zij n dagelij.kschen rondgang deed door de stad. Bijna altijd waren
het bekenden, die zoo vlak langs het venster gingen ;
ze deden dat, omdat ze wisten, dat ze 't prettig vond wat
bekende gezichten to zien in Naar eenzaamheid.
Toen had ze, moe van 't kij ken, een oogenblik gesluimerd, tot opeens buiten in de regen-atmosfeer, een
klagelij ke melodie de stilte verbrak : een oud, melancholiekdeunend draaiorgeltje ging 't huis langs en het doorweekte
bovenlij f van den zwerver zag ze meewiegen met den gang
van het armzalig voertuig, waarop het ding was geplaatst.
Dat had haar plots klaar-wakker gemaakt en luisterend
naar de droeve wijze werd Naar een wond opengereten, die
nog niet geheeld was door den tijd.
Want wat ze daar hoorde klagen door den grauwen
najaarsdag met zijn regen-weemoed, had ze eens vroeger
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gehoord in een geluksstemming, als ze nooit to voren had
gekend. En nu stegen weer op in klare beelden al de
voorbijgegane dingen van den laatsten tijd.
Ze was weer in 't sanatorium, waarin ze ruim een jaar
geleden gekomen was en waar ze een vij ftal maanden had
doorgebracht, aanvankelij k een weinig herstellend, maar
later weer minder wordend, zoodat ze niet weer, als de
anderen, nit mocht gaan.
Eerst had ze gereg eld 's morgens een wandeling mogen
maker in het bosch. Het was in den herfst geweest, de
loofboo men waren al kcal en langzaam-aan kwam de
winter-treurnis weenen over de matte waereld, die, uitgebloeid, als wachtte op den dood. Dikwijls had ze huiverend
door 't bosch gedwaald, zich met Naar zomermanteltje beschuttend tegen de kille winden, die door de recite stammen
vlaagden, songs even kleine parel-droppels met zich voerend
van een regentje, dat uiteengedreven was. Meestal had ze
alleen gewandeld, ze was altij d een stille natuur geweest,
een, die zich niet gemakkelijk geven kon, 't vertrouwen
alleen gaf aan menschen, die ze kende.
En in haar alleen-wandelen langs de vochtige bosch.paden tusschen de late najaarsplanten door, die neerbogen
under de kille droppels van den woudnevel, had ze vaak
haar innerlijk wezen ineen voelen vloeien net de grauwheid
van 't buiten haar bestaande, was er een weerschrei in
haar geweest om al die droeve Bingen.
Iederen znorgen moest ze zoo een uurtje wandelen en
langzamerhand werden de anderen haar eerst vreemd gevonden afzon Bering g ewoon, spraken er niet meer of keurend
over, oordeelend dat zij, die niet zoo'n goede patiente was,
ook wel veel treuriger moest zij n dan zij alien, die weer
wel gauw beter zouden worden.
Met mooie dagen mochten ze ook weleens wat langer
wandelen en dan vond ze er genot in met op een berm to
zitten aan den boschrand, kijkend over de vlakke velden,
waarover nog een zachte gloed lag uitgeweven, warm bruingeel kleurend de anders doode natuur. Aan den einder
waren weer donkere bosschen, die reeds lang hun mooie
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koperkleur hadden verloren ; ruwe, geeselende winden
hadden de bruine, verschrompelde blaren in voile vlagen
meegenomen over het veld.
Dat waxen Naar dagen-van-geluk geweest, als ze daar
zitten kon. Een mooi boek had ze dan bij zich gehad en
nit de bladzijden waren gedachtenbeelden tot Naar opgedroomd, Naar gelukkig makend in Naar eenzaamheid. De
wegmattende tinten waren dan overdroonzd door zonlichtvrede, die Naar stille blij dschap gaf, evenals op de sombere
dagen het alwijde wee de ziel benauwend bekroop, als Wilde
de natuur Naar in die vale doodssluiers verstikken.
Toch had ze geweten, dat het niet goed met Naar
ging, hoewel 't haar niet zeer bekommerd had. Ze had
aldoor geleefd in een innige stemming, een zachte vrede
had Naar doorstroomd en haar innerlijk rustig gemaakt.
Het hoesten was veel erger geworden en ook de
temperatuur werd er niet beter op. Ze wist, dat ze niet
lang meer van de wandeling zou molten genieten, ook
voelde ze, dat ze het niet lang weer zou kunnen doen.
Maar juist dat weten deed Naar streven, voor die enkele
keeren, dat 't nog gaan zou, nog eens in de eenzaamheid
to genieten van wat er schoons op de wij de landen was.
Zoo had ze op een morgen weer een plekj e gezocht
en met Naar dikken wintermantel om, had ze zich beschut achter een aardwal voor den scherpen wind, die
van de vlakte aanjagend, door de boomstammen blies.
Soms vielen er fijne droppels, als ging 't regenen, maar
gewoonlijk joeg de wind de wolken over het bosch v6or
ze zich ontlastten. Ook gebeurde het wel, dat de wind
even liggen ging en dan lagen de landen stiller en droever
nog onder het hemelgrauw en zag ze nieuwe wolken
Naar fijne stralensluiers Luitspannen naar de aarde, waarover het regen-ruischen monotone zangen droefde in de
wij de eenzaamheid.
Beschut door het struikgewas, dat op den boschrand
kwijnde, had ze weinig last van den regen, die vobr Naar
over de vlakte ping als een zacht-golvend waas, even loswolkend voor een wegschietende vlaag van den even
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neergestilden wind. Dan zag ze langzaam de donkere wolk
boven de vlakte uitdunnen, tot ze ineen was gevloeid met
de egaalheid van den herfsthemel. De grauwe lueht ling
dan weer zwaar over de velden, traag neerzinkend op de
aarde in dreig ende drukking. Soms opende zich die grauwheid en speelde door de triestheld een weemoedsflits, die
de aarde even ophelderde, gelij k een oud, gerimpeld zorggezicht even door een droevig lachje opkleurt nit zijn
verstrakking. Zoo beveiligd teg en den scherpen wind, had
ze haar gedachten laten gaan, den tij d nog eens herinnerend, dat ze nu al pier was, erover denkend, hoe ze langzaam-aan minder word. 't Was een mooie Septemberdag
geweest, dat ze aangekomen was, een zacht-zonnige middag
en aan de boomen hingen de blaren na den zonnebrand
van een gan.sehen zomer, glansloos neer, in hun compactheid Loch nog schaduwend den weg. In de tuinen voor
de landhuisjes bloeiden nog mooie zomerbloemen na, haar
warme kleuren uitdroomend in 't wazige goudlicht, dat
alom de natuur doorzong.
Ze was erover aan 't denken gegaan, doordat dien
morgen een patiente was vertrokken, die een paar weken
vbor haar gekomen was. Naar gewoonte hadden ze haar
alien uitgeleide gedaan, innerlijk Naar benijdend om haar
vertrek naar huffs. Ze wisten alien wel, hoe ze niet geheel
hersteld was, eigenli j k to vroeg het sanatorium verliet,
maar nu ze ging, dachten ze daarover niet,, in hun gedachten verwijlend in het ouderlijke huis, waarheen zij alien
ook zoo graag terug zouden gaan. 't Was druk geweest
aan de groote deur, de mannen-patienten hadden er ook
iemand gebracht, die weggaan zou : een bootsman van de
Marine, die, blij, dat hij weer naar zijn kinderen ging,
luidrn chtig to praten stond, toch soms even als een brok
wegslikkend uit de keel. De hoofddokter in zijn Witte jas
en een paar zusters, die even vrij konden, hadden zich
bij de groep menschen gevoegd en zoo stonden alien to
wachten op 't rijtuig, dat de twee vertrekkenden wegbrengen zou.
Toen had ze, even kijkende naar al die mannen, een
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bekend gezicht meenen to zien, een slanke jongen met
zwart Naar, donker van oogen, maar ze kon zich toch niet
herinneren, wie het zijn kon. Maar Coen ook hij rondkeek
en Naar bemerkte, zag ze bij hem glans van herkenning
in de oogen, begreep ze, hoe ook hij erover nadacht, wie
ze mocht zijn. Maar lang tijd, om erover to denken, wie
hij was, had ze niet gehad, want van ver hoorde ze het
rijtuig ratel-rollen over den steenweg, daarna het geluid
verdoffen op het kiezelpad, waarover het nu knerpend
naderde, tot het voor de hoofddeur stilhield.
Toen was het een zenuwachtig handen-geven geworden,
een overdreven vriendelijk-doer, een luidruchtig roepen en
praten over allerlei zaken en in die drukte waren de beide
vertrekkenden ingestegen. De dokter gaf nog enkele raadgevingen, ze de hand drukkend ten afscheid, sloot toen
met doffen slag het portier.
Weer had zich het rij twig in beweging gezet en nit
al die ,kelen had toen een spontaan afscheidsgejuich geklonken, contrasteerend met de zwij gende treurnis van den
dompigen, kleurloozen morgen, die over de omgevi.ng ping.
De armen hoogzwaaiend, de lichte gezichten alle gewend
naar het wegkleinende wagentje, dat tusschen de boomen
wegschoof, hadden de blijvenden hun laatsten groet gebracht aan hen, die voor altij d nit hun samenleven verdwenen. Toen waren ze weer naar binnen gegaan, om zich
to kleeden voor de wandeling en was zij weer, oudergewoonte zich afscheidend van de anderen, bij 't buiten
komen een boschpad ingeslagen, dat naar Naar geliefde
plekje leidde. Daar had ze toen zitten denken over Naar
verblij f pier, over de verandering in de natuur na haar
komst, had ze ook gedacht over het vreemde, dat ze een
bekeud gezicht had gezien, dat ze zich toch niet thuisbrengen kon.
En terwijl ze daar zoo had neergezeten, starend naar
de wisselende aspecten van het doode landschap, waar
soms even een lichtglimp, die door de wolken schoof, het
vocht-koud heiveld opleven deed, dat dan weer dra als een
wij de misere uitlag onder de kille regenvlagen van den
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grauwen dag, had ze achter zich ritselen gehoord in de
vochtige struiken. Even had ze gemeend, dat 't misschien
een konijntje was, dat, verborgen achter een boomwortel,
nu wegsprong voor haar neerzitten hier, maar Coen ze zich
omwendde, had ze den jongen man g ezien, dien ze dien
morgen had meenen to herkennen. Verwonderd, dat hij
Naar pier zoo alleen zag, niet denkend pier iemand op dit
eenzame plekje to vinden, had hij een beetje links zijn
pet afg enomen, was Coen weer doorgegaan. Maar oog enblikkelij k daarop had hij zich omgekeerd en was toen naar
Naar teruggekomen.
Toen had hij gevraagd in welke plaats ze woonde, hij
meende Naar reeds vroeger to hebben gezien en tot Naar
verbazing was toen geblek en, dat ze stadgenooten waren.
En verder pratende met elkaar hij was ondertusschen
tegen een boomstam gaan leunen, in de hooding van eens
gemakkelij k to willen praten was hun gebleken, dat ze
zelfs in dezelfde straat hun arbeid hadden verricht, zij als
naaistertje, hij als bediende van een boekhandelaar.
Daardoor waren ze dra vertrouwelij k met elkaar geworden, ze hadden behoefte met elkaar to praten over hun
stadje, waar ze jaren hadden geleefd, zonder elkaar anders
dan van aanzien to kennen. En in de treurnis van den
regen, die over het wood zijn kille vocht uithuiverde,
hadden ze weinig gevoeld van de triestheid der natuur,
beiden zich gelukkig voelend, zoo ver van huffs iemand to
zien, die nit de plaats was en kon praten over haar kleinestads-intimiteiten .
Ze hadden nog een poosje gepraat zoo, ook over hun
kwaal sprekend, elkaar vertellend, hoe ze erg tuberculeus
waren en hoe ze, ieder voor zich, dachten wel naar huis
to zullen moeten, als er geen verandering kwam.
En in hun acme harten, die diep-in-zich zoo lang zachtduldend het leed hadden gedragen, berustend in den voor-g evoelden affloop, zoo dat zelfs de bekommernis week, was,
in dit elkaar-vinden, de sympathie opgebloeid voor elkaar,
hadden de beide getrofenen zich weemoedig-gelukkig
gevoeld in het weten van hetzelfde leed. Graag hadden ze
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nog langer gepraat, toen 't uur, voor de wandeling voorgeschreven, verstreken was, maar de regels van 't sanatorium waren streng, ze hadden du.s niet langer durven blij ven
en hij, haar den terugkeer gemakkelijk willende maken,
voelende, dat hun samen-thuiskomen bevreemding wekken
zou, was Tangs een omweg teruggekeerd.
Den volgenden morgen had ze weer op dezelde plants
gezeten, heimelij k hopend, dat hij er ook weer komen zou,
hoewel ze met geen woord van weerszijden erover hadden
gesproken. En nog maar even was ze gezeten, of hij was
bij Naar en samen zaten ze weer to praten als den
vorigen dag, elkaar gevend hun innigst-zachte gedachten,
die in de stilte van 't eenzaam-geleden leed vbor lang
waren opgebloeid.
Dien morgen had ze gevoeld, hoe kort ze hem ook
kende, dat er moois tusschen hen bestond, jets vertrouwelijks, dat ze nooit nog zoo voor een ander gevoeld had.
En ondanks het nooit ingeslapen weten van Naar ziektetoestand, had ze zich gelukkig gevoeld, telkens als ze, in
de lange tusschenpoozen van hun praten, hem in de ffluweelig-donkere oogen had gestaard. Rondom hen was de
stilte geweest van een zonnigen herfstmorgen en over het
boschpad kleurde p ier en daar een mat-gouden lichtstreep.
Ver over de velden, die ' ze zagen opwazen achter de aan
den boschrand uitdunnende stammen, lag een feestelijke
glans en de hooge, diep-blauwe lucht was doorzongen van
goudlicht. De ontbladerde boomen hieven hun kale takken
als wij d-g; espreide armen omhoog naar den blanken morg enhemel en waar de vlakte weer opheuvelde, lag een dennenbosch, overgloeid door sprankelende zon.
Zoo hadden ze langen tijd uitgestaard over de landen,
met den koelen herfstwind om hun hoofden en hoog boven
hen den good-blauwen hemelkoepel. En in dien ochtendvree was in Naar weer de levensbegeerte gewakkerd, nu ze
een verwante ziel had gevonden, die Naar in Naar sympathie
deed bestaan, had ze er over gedacht, hoe heerlijk het zou
zijn, verder to leven in steeds goudende uren van een altij dsamenzijn.
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Dien avond in Naar bed liggend, had ze erover gedacht,
hoe vreemd 't toch was, dat zij, die eigenlijk zoo afgezonderd had geleefd altijd, zoo spoedig zich had kunnen
geven aan een vreemde. En gewoon als ze altijd geweest
was, Naar gevoelens to ontleden, had ze haar heele denken
nit elkaar gerafeld, om to zoeken naar de vreemde oorzaak
daarvan. Telkens had ze then weer zijn nlooi-bleeke gezicht
gezien, waarin zacht-weemoedig de oogen treurden, even
songs opgelicht door een getemperden glans van medelij.
Ze had hem toen weer naast zich gezien in de hooge
glanzing van den schooners herfstdag, overwaasd door het
goudelend licht van de zacht-mattende zon en over zijn
regelmatig gezicht had ze het licht zien stree] en, dat door
de bladerlooze takken droop, zooals ze het dien morgen
had gezien. En telkens als ze zich weer voorgesteld had
den vochtigen glans zijner goedig-droeve oogen, had ze
weer voelen opbranden in haar wij d-starende oogen vreemde
tranen van een zacht-gelukkige stemming, die ze nog nooit
had gevoeld en welke ze nog niet ontleden kon. Maar
dien nacht, lang wakker liggende onder de voortvloeiende
uren, die opgrij sden naar een nieuwen dag, had ze eindelij k
en plotseling gevoeld, dat ze hem lief had met al de kracht
haver ziel, was 't Naar bewust geworden, dat ze hem in
Naar gedachtenspinsels omhulde met 't goudlicht van den
geliefde.
De weinige morgens, dat ze nog had mogen wandelen,
hadden ze elkaar telkens gezien, in stilzwijgende overeenkomst to zijn als altijd op het eenzame plekje aan den
woudzoom. En daar, met elkaar zij nde, soms lang zwij gende,
als luisterend naar de wegklanking van de zacht gesproken
woorden, die waren streelingen van geluid voor elkanders
oor, hadden ze den laatsten strij d gezien tusschen het in
regen-weeping wegstervende najaar en den harden winter,
die to heerschen begon.
Toen was het uit geweest, had ze niet meer mogen
wandelen. Op een morgen had hij Naar vergeefs gezocht
op de eenzame boschplek, wachtend geduldig op Naar
komst, eindelij k begrij pend, dat de dokter haar dien mor-
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gen voor de wandeling had afgekeurd. En teruggaande op
het altoos-zelfde uur, was hij met droeven mondplooi langs
haar venster gewandeld, even kijkend naar Naar neerliggen
dicht bij het raam. Dat had Naar goed gedaan in Naar
leed nu niet meer den vertrouwde to kunnen spreken,
die gedurende Naar laatste wandeldagen Naar leven had
vermooid en haar moede hand had ze opgeheven ten
wuivenden groet.
Iederen morgen was hij zoo weer even voorbijgekomen,
als hij ging en als hij weerkwam en hoe arm ook Naar
vreugde was, vergeleken bij wat ze vroeger aan geluk had
ontvangen door zij n nabij zij n, ze was hem er dan.kbaar
voor geweest, en als niemand het kon zien, had ze zich
soms wel even opgericht, om hem vriendelijk toe to lachen.
Met het blij ven liggen was ze erger geworden, de
koortsen namen in aantal toe, de temperatuur bleef ook
in de tusschenpoozen hoog. Ze had geweten, dat ze nu
niet ] ang meer blij ven zou, anderen wachtten op een plaatsj e
in dit huis en ze had nu verlang d maar weer thuis to zij n.
Uren had ze zoo gelegen in het witte winterlicht, dat
iederen dag, hoog en onbewegelij k, rondom het huis had
gestaan. Luisterend naar alle geluiden op de paden daarbuiten en in den gang van het gebouw, had ze zich weggedroomd in anderer bestaan, soms zich ongelukkig gevoelend in Naar treurigen toestand, maar gewoonlij k toch
stil-tevreden, nog dankbaar voor de weinige geluksmomenten,
die ze had, als hij voorbijkwam.
Het had Naar verwonderd, dat Mj nog buiten liep, ze
had verwacht, dat hij ook wel spoedig thuis zou moeten
blijven, wel za,g ze, dat ook hij minder werd, moeilijker
loopen ging, het bovenlijf moegebogen, 't hoofd dieper
neer naar de borst. En een enkele maal, dat hij zich had
verstout over het grasveld to naderen vbor 't raam, wijl
niemand hen bespiedde, had ze hem kunnen vrag en naar
zij n toestand, had ze gehoord, hoe ook hij erger hoestte
dan Coen ze nog samen wandelden.
Eens op een morgen, 't was al Februari en een witte
sprei van sneeuw lag over de kale perken, had ze hem
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niet weer zien voorbijgaan, begrijpend, hoe ook hem het
vonnis getrofl'en had, to moeten blijven liggen gedurende
den ti_j d, dat hij nog hier zou zijn. Dien morgen, starend
naar de blinkende sneeuw, die to glanzen lag in het licht
der winterzon, had ze zich ellendiger gevoeld dan ooit to
voren, nu zich alles ontnomen voelend, wat Naar nog
hechtte aan 't bestaan. Uren lag ze zoo to denken over
Naar omgang met hem, hoe ze sanien intiem hadden gesproken, onder de boonlen schuilend voor den herfstwind
en hoe ze van elkaar waren gaan houden, hun sympathie
koesterend in hun stille harten, er niet over sprekend tot
elkaar dan door de onbedwongen liefde-glanzing hunner
oog en . Dien morg en scheen ze zich to veel to hebben
geagiteerd, want Coen de dokter de tenlperatuur als altijd
opnemen kwam, had hij bezorgd het hoofd geschud, was
toen stil weggegaan.
Dat was 't begin van 't eind geweest. Een paar dagen
later had de dokter haar voorzichtig trachten to zegg en,
dat 't beter was nu naar huffs to gaan. Ze zou daar
misschien nog eerder opknappen, pier bleef Naar temperatuur to hoog. En in zijn pogen om haar niet to doen
voelen het smartelij ke van Naar niet-gen ezen bier, had hij
gezeg d, dat er wel meer patienten thuis waren gebeterd,
niet ieder scheen geschikt om van huis to gaan. Want
Naar afzondering toeschrij vend aan een zich-niet-thuisgevoelen pier, meenend, dat ze over huis lag to tobben,
had de goedhartige dokter gedacht, Naar zoo to kunnen
troosten in haar leed, zoo nog denkend haar moed in to
spreken. Maar zij bad toen zacht-droevig geglimlacht en
aan de trilling om haar znondhoeken had hij gezien, dat
ze haar toestand kende, geen hoop meer voor 't leven had.
Toen had hij zich haastig omgewend naar de temperatuurlijsten op de tafel, maar aan het trillen van zijn oogleden
had ze gezien, dat een weed: e aandoening in hem omhoogschreide. En dit sympathiek meeleven had Naar meer goed
gedaan nog dan zijn opgewekt-gesproken bemoedigingswoord.
Nog een paar dagen was ze gebleven, steeds maar denkend aan hem, then ze niet weer zien zou, hopend, dat, Ms
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ook teruggekeerd was, ze hem toch weer ontmoeten zou,
ze elkaar weer spreken zouden.
Den laatsten nacht had ze wakker gelegen, gekweld
door hoestbuien, telkens opmoeiend nit de klamme kussens,
om op adem to komen. Eindelijk was het bedaard, maar
den slaap kon ze niet weer vatten.
Lang had ze naar buiten g estaard, waar de besneeuwde
dennenpluimen fielder afstaken tegen den matten maanlichthemel. Zacht-zilveren d lag het licht aan de lucht gespreid,
uitvloeiend van de teer-witte woikenranden, die de nlaan
omzoomden, neerdroomend over Ie aarde, die in de nachtstilte roerloos uitlag. Lang had ze liggen kij ken in de
richting van het oosten, dat ze achter den heuvel wist,
wachtend op de morgenkleuren, die ze zoo vaak boven de
toppen der dennen had zien opgloeien, eerst schuchterbevend tegen het nachteduister in, dan uitglanzend in helle
kleuren naar den wordenden dag. In het maanlicht zag g ze
daar hoog tegen den heuvel die verre boomers, waarachter
ze het uchtendlicht verwachtte, als dun-stelige dingen uit
een speelgoeddoos, zag ze de paden als Witte linten erdoor
slangen in de nachtschaduwen weg.

Lang had ze gewacht, de wren doorwakend, die Naar
scheidden van den morgenstond, hopend, dat ze, nu ze
nog pier was, nog eenmaal dat schoone dagontwaken zou
zien, maar tegen den morgen had ze de oogen gesloten
voor een lichten slaap en toen ze weer ontwaakt was, was
de dag hoog geweest.
Ze had niet veel tijd meer gehad dien morgen, Naar
trein ging nog al vroeg en ze had bovendien nog een heel
eind moeten rij den. Een verpleegster, die net vacantie
ging, zou Naar een eindweegs vergezellen, bij Arnhem
zouden ze van elkaar gaan, zij om. naar Holland to stoomen, de zuster, om naar 't Zuiden to gaan.
Veel tijd, om to denken over wat met Naar gebeuren
ging, had ze dus niet weer gehad. De hoofdverpleegster
kwam Naar helpers met het inpakken van Naar troffer, wat
ze niet alleen had kunnen doen, daarna moest ze nog bij
den dokter zij n, om enkele leefregels mee to krijgen voor
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Naar verdere kuur thuis. Al dien tij d had ze zich onrustig
en gejaagd gevoeld en ze had maar een ding meer gewenscht, naznelij k, mu maar spoedig thuis to wezen. Maandenlaug had ze hier rustig geleefd ; nu ze zich met alles
zoo haasten moest, had ze zich pier niet weer thuis gevoeld
en hem zou ze toch niet weer zien, had ze nog gedacht.
Toch was het Naar nog even gelukt een paar woordj es
tot afscheid to krabbelen. Wel zag ze er tegen op, om 't
de hoofdverpleegster to vragen, of die hem 't briefje ter
hand stellen Wilde, maar welbeschouwd had ze hier toch
afgedaan, had ze gedacht, 't kon haar weinig meer schelen,
nu ze wegging. Maar toen het briefje was klaargeschreven,
was ze toch weer anders gaan denken. Hij bleef Loch nog
en misschien zouden ze hem dan hinderen met noodelooze
vrag en en dus had ze 't briefje maar bewaard, tot ze thuis
zou zijn. Ret zou geen verwondering wekken, als hij een
brief van char ontving, 't was toch ook zijn woonplaats.
Trek in eten had ze niet meer gehad en toen ze op
de verschillende kamers den bed-patienten een afscheidsgroet
had gebracht, vas het joist tij d voor het vertrek geweest.
vlug was ze de gang doorgegaan naar den uitgang, waar
reeds een paar meisjes wachtten, vroolijk lachend en
pratend, dadelijk toen ze buiten kwam, Naar omringend
als was ze een heel bizonder wezen nu. Dat had Naar
eindelij k doen begrij pen, dat 't dus nu toch gedaan was
p ier en hoewel ze 't aldoor in zich zelf had gezegd, had
ze 't nog niet zoo gevoeld als op dat oogenblik, nu het
Naar duidelij k was geworden, dat alles nu pier voorbij was.
Aileen had ze 't weer vreemd gevonden, dat ook het rijtuig,
dat daar was genaderd, voor hair was voorgekomen.
Toen waren er nog velen bij gekomen, want al had ze
eigenlijk geen vriendinnen pier gehad, bij een vertrek bleef
nooit iemand achter en werden alien, die heengingen, behan deld met dezelfde hartelij kheid. En Coen ze dan eindelij k
gezeten was in het ri j tuigj e, had ze net gedaan, als alle
anderen, die gingen en had ze een blij gezicht gezet, een
afscheidsgroet wuivend naar de achterblij vers.
In het Witte wi.nterlicht, dat over de besneeuwde per-
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ken en paden van den verl aten tuin had getreurd, had ze
aeergezien op al die lachende gezichten, zich overgebogen
naar den dokter, die Naar nog haastig 'n goede refs wenschen kwam, met een bezorgd gezicht, ' waarop ze bij voorbaat al las, dat ze voorzichtig moest zijn.
En Coen had het rijtuigje zich in beweging gesteld,
knarsend over bet kiezelpad en had ze als zoovele malen
het afscheidsgejuich en hoerageroep vernomen. En zichzelf
tegenover eigen bespiegeling een vreemde gevoelend, had
ze dapper teruggezwaaid, niettegenstaande ze had geweten,
ongelukkiger dan ooit to zijn, nu ze van hem gescheiden
werd, dien ze ondanks het nooit-weer-zien Loch zoo nabij
was gebleven.
Maar toen langzamerhand de juichende patienten
kleine figuurtjes waren geworden, onherkenbaar door den
afstand en toen ze eindelij k bij het omslaan van een wegbocht 't sanatorium niet meer had kunnen zien, was er
even lets van rust in haar gekomen, nu ze weer zichzelf
kon zijn.
In 't eerst had de ouster blij met de langverwachte
vacantie, een gesprek met Naar willen voeren, maar dat
was Naar niet gelukt. Ze had 't nooit best met deze
verpleegster kunnen vinden, wetend dat deze Naar altijd
verkeerd beoordeeld had, Naar voor trotsch en stag had
aangezien, wat ze inderdaad toch niet was. En Coen 't Naar
dan ook niet lukte, dadelijk vriendelijke woorden to vinden,
had de zuster, weer met den ouden tegenzin vervuld, geen
moeite weer gedaan en waxen beiden maar aan 't uitkij ken
gegaan.
't Was Naar geweest, of ze een gansch vreemden
weg hadden gereden, langs een anderen kant naar 't dorpje
aan de spoorlijn waren gegaan. Toen ze nog had molten
wandelen, was ze nooit dezen leant uit geweest, altij d het
bosch i.ngegaan, daar de dokter zijn patienten niet graag
op den stoffigen weg liet loopen. Verderop was 'n zandweg, waarlangs men weer naar het sanatorium terugkeeren
kon en de herstellenden liepen pier nog wel Bens peen.
Maar voor haar was 't to ver geweest, ze had nooit zoo
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heel lang nlog en en kunnen wandelen en dus was ze maar
nooit lien leant uitgegaan en terugkeeren langs denzelfden
weg was niet aardig. Zoo was deze weg Naar dus vreemd
gebleven en nu ze hem voor den terugweg in het wintergetij had gereden, zag ze er in 't geheel denzelfden weg
niet in. Toch had ze genoten van de wij de eenzaamheid
op dien terugkeer, genoten, zooals ze alles genoot, met een
diepen weemoed, die met sluiers van teeder verdriet altij d
haar vreug de van het oogenblik omloersde.
Er was weinig levendig held op den weg, wat trouwens
geen wonder was, daar ze alleen naar het sanatorium. voerde.
Een enkel villatje stond meer nabij het dorp, maar overigens stonden er slechts enkele armelijke boerenhuisjes langs.
Een ijle revel had over de besneeuwde vlakte gehangen,
waardoor song s even een lichtgli zp schoof van de aehter
kleurlooze wolken wegmattende zon. En als zoovele malen
had ze weer langzaam-aan de stemming der natuur met
de hare gelij k gevoeld, had ze zich voelen verinnigen met
de atmosfeer van het buiten-Naar-levende.
In het dorp had ze sinds vele maanden weer de levende
wereld g ezien en met een belang stelling, waarover ze zich
had verwonderd, had ze uitgekeken naar de bedrij vigheid
van het plaatsj e. Juist was de school uitg egaan en een paar
kinderen waren hijgend achter het wagentje komen aanloopen. De vrouwen, die voor haar huisjes een praatje
hadden gernaakt, hadden even opgekeken naar het sanatorium-rijtuigje, dat zoo vaak heen en weer reed naar 't
station. En then ze langs 't here dorpskerkje reden, `vas
juist de oude domiri nit zij n pastorie gekom en en oogde,
hoed-afnemend voor de zuster, het wagentje na.
Aan 't station komende, waren ze juist op tijd geweest.
De zuster had nog even de kaartj es kunnen nemen, toen
stanzpend en sissend de trein aanschuiven kwam voor het
popperig stationnetj e. Een goedig conducteur had haar vlug
met de bag ag e geholpen en voor ze er erg in hadden gehad,
waxen ze al weggestoomd de wintersche landen in.
Ze hadden de coupe alleen gehad en dus had niemand
ze gestoorcl. In haar hoekje had ze zich in den warmen
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wagen behagelijk neergevleid, moe van de ongewone drukte,
die er met haar plaats greep. Zoo had ze een groot gedeelte
van Naar reis gesluimerd, telkens even wakker schrikkend
as de trein stilhield. Dan had ze, doezelig toekijkend,
telkens kleine stations gezien, waar maar enkele menschen
peer en weer liepen voor de open portieres. Maar telkens
was ze weer ingesluimerd haar reisgenoote was verdiept
geweest in een boek.
Bij Arnhem waren ze van elkaar gegaan. Ze had
dadelij k kunnen overstappen en de verpleegster had Naar,
daar deze nog geruimen tij d wachten moest, geholpen met
haar bagage, die niet zooveel was, 't meeste zat in Naar
grooten troffer. Toen hadden ze afscheid van elkander
genomen, ineens beiden veel hartelij ker dan ze zelf hadden
verwacht.
Zoo was ze dan eindelijk heelemaal alleen geweest.
Wel kwam onderweg een dame in haar coupe, maar die
had enkel een stijf groetje geknikt. En in het voortsnellen
van den dreunenden trein had ze, nu wat uitgerust van
haar moeheid, over de wijde, ingesneeuwde velden gestaard.
Telkens had ze andere Bingen gezien en dat had haar
belangstelling vastgehouden, ze had 't prettig gevonden,
eens weer wat anders to zien dan de dennenbosschen, waarin
ze zooveel gewandeld had.
Met wij de bogen zwaaiden de slootenvoorbij, die weglijnden de verre landen in. De in den zomer zoo mooigroen ende weien waren nu onherkenbaar verwinterd ouder
de donne sneeuwlaag, die op sommige plekken het dorre,
grauwe winterkrui d onbedekt had gelaten. Ver weg het
land in zag ze soms de wintersche boomen, waar de sneeuw
al reeds van wegg edooid was, hun kale sprieten ten hemel
heffen, waar de winternevels soms loswolkten voor het
matte licht van de bleeke zon. En roerloos starend naar
de rusteloos-voortijlende landen, was ze moe geworden van
die steeds wisselende gezichten der voorbijgejaagde dorpjes
en stadjes, die onder de laag neerhangende lucht als
vizioenen van wintersch wee Naar voorbij waren gesneld.
Langzamerhand was het echter anders geworden, wat
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ze had gezien. Holland was ze genaderd met zijn wateren
en dij ken en molens, zij n bruggen en zij n schepen. En in
Naar had er een stille blij dschap gezongen, dat ze weer in
dat geliefde waterland terug was gekeerd. Wel was het
geen verlangen in haar geweest, maar nu ze het weer
naderbij was gekomen, had ze het weer als een oud en
lief schoon gezien, dat haar had behoord. En met begeerige
oogen had ze maar steeds uitgezien naar al die typische
dingen van Naar land, waar ze gedurende haar afwezigheid
zoo vaak aan had gedacht.
Toen was haar reis spoedig geeindigd geweest. 't Namiddag licht van den winterdag was uitgetreurd over de polderlanden, die als een wij de verlatenheid uitlagen naar de kim,
hier en daar de grauwe plekken van wat bladerlooze boomers
one een boerenhuis, dat to midden der doode akkerlanden lag.
Langzaam was de dag, die nimmer gebloeid had, naar den
avond gegrij sd en allerwegen werden in donkere huizen
lichtjes ontstoken, fflauwe gloeipuntjes in de groote grauwheid
van de wegduisterende wereld. En zoo was, rukkend en
stootend, de trein haar woonplaats binnengedaverd en had
ze plots al die oude, aardige grachtj es en pleintj es weerg ezien, waar ze als kind had gespeeld.
Op het perron hadden Naar vader en haar zuster Naar opgewacht en met bezorgden blik had vader Naar aangekeken,
toen hij haar tegemoet gekomen was, ze had er ook zoo
moe uita ezien. Wat was hij blij geweest, Naar weer bij
zich to hebben, haar weer to kunnen omhelzen en ook in
de oogen van Naar zuster had ze zachte liefde zien schijnen.
Buiten had een rijtuig gewacht en ze was vader dankbaar
geweest voor die zorgzaamheid.
1Vlaar bet weerzien van moeder was het heerlij kst geweest.
Over het zorggegroefd gezicht had zoo'n warme liefde geschenen en zoo zonnig-blij hadden de anders oude, vertroebelde oogen gekeken om de terugkomst van het zoo ver van
huffs verpleegde kind. En dat ziende, had ze een aandoening
tot schreien in zich gevoeld, die ze niet bestrij den kon.
Dien avond weer op Naar eigen kamertje liggend,
had ze zich weer rustig voelen worden na den ongewonen
0. E. ZIII 9
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dag en had ze weer met Naar gedachten verwij ld in de
mooie bosschen om het sanatorium, Waar ze hem voor
't eerst gesproken had. En na-herinnerend al de mooie
uren, die ze met hem was geweest in de herfstnatuur in
de eenzaamheid van haar boschschuilhoek, Waren weer
tranen in Naar oogen gerezen, om 't verbroken-zijn van
dien mooien, stillen omgang.
't Was een maanlicht-nacht geweest en in het matte
schijnsel, dat door het kleine venster naar binnen vloot,
had ze onbeweeglijk voor zich nit liggen staren, zacht
snikkend sours om het gescheiden-zij n. In Naar staren had
ze hem voor zich gezien, zooals ze hem zich 't liefst voorstelde, als ze in Naar eenzaamheid aan hem dacht : zij,
neerrustend achter den aardwal van den boschrand, opstarend naar zij n leunen tegeii een boomstam aan. Zoo
had ze hem 't liefst gezien met zachten glimlach op Naar
neerkij trend, in de goedige, fluweel-donkere oogen een
glans van innigheid. En zoo aan hem denkend, de uren
doorwakend, was in Naar het verlangen gegroeid, nu ze
weer thuis was, hem weer bij zich to hebben, had zij

gehoopt op zijn spoedig terugkomen, wijl hij toch ook
niet genezen kon daar, tot de uchtend vale lichtstrepen
aan den hemel ging kleuren en zij eindelij k in zachten
sluim er was geraakt.
Spoedig was ze weer in hoar ouden doen geweest,
was ze weer als altij d het stille meisj e, dat alleen zich kon
geven in Naar eigern kring en al de liefde van Naar hart
openbaarde aan Naar ouders en haar zuster. En hoewel ze
anders nooit van het sanatorium sprak, had ze eens op een
stillen middag, terwijl Naar moeder bij Naar ruststoel zat,
verteld van de ontmoeting met hem, in het zachte liefdekleuren parer oogen Naar sympathie laten blij ken. En
met een zachten glimlach had Coen Naar moeder haar
aangestaard, niet zeggend, dat 't dwaasheid Was, alleen
maar vol liefde kij kend naar het arme nleisj e, dat ze niet
rnissen kon en dat Loch niet had kunnen genezen daar
ginds in de gezonde bosschen van het heuvelland. Van
i oen of werd er m^er over hem gesproken, noemde ze hem
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in haar gesprekken over hem altijd bij zijn voornaam,
als was hij Naar verloofde en toen ze eens een brief van
hem ontvangen had als autwoord op hair schrij ven, werd
er door niemand een woord van bevreemding gezegd. Ze
had gevoeld, dat men Naar in Naar ziekte dien vrede
gunde, niet Wilde verstoren met nuttelooze woorden den
lieven droom van Naar hart.
Eens had ze al Naar gedachten gezegd omtrent die
verhouding in een vrijmoedig zich-geven, wetend, dat het
mooie in haar zuiver en oprecht was opgebloeid. Toen
had ze gezegd, dat ze wel wist, dat er nooit iets van
komen kon, beiden zouden ze jorig nog sterven, maar ze
wilden elkaar in hun laatste dagen nog zoo gaarne nabij
zijn, om niets anders aan elkander to geven dan wat zachte
woorden en de goede rust van hun ziel. Een huwelij k zou
nimmer deze opgebloeide liefde volmaken, inaar wat ze
elkaar to geven hadden, wilden ze niet verbergen voor
elkaar, maar laten uitschij nen in de ontroerde staring
hunner oogen, in de teedere verrukking van hun zuiver
liefde-bestaan. En nooit was van de zijde der ouders een
enkel woord van afkeuring gesproken.
Eens op een mooien voorjaarsdag had ze bezoek gekregen van een jong m eisj e, dat ze bij 't binnenkomen dadelij k
als een zuster van hem herkende. Ze had Naar nooit eerder
gezien, dat ze wist, maar dezelfde mooie oogen treurden
in het roomkleurig gezichtje en het donkere Naar, dat in
weelderige lokken hoar hoofd omgolfde, herinnerde haar
.aan zijn zachte Karen, die ze altijd zoo bewonderd had.
Dat bezoek had haar gelukkig gemaakt, omdat het
zijn zuster was, die Naar bezocht. En dra was er een vertrouwelijkheid tusschen die beiden geweest, als zij met
niemand parer lotgenooten in het sanatorium had gekend.
Buiten had de zachte voorj aarszon over de ontluikende
planten geschenen en in den stillen lente-hemel dreven
van good doordroomde wolkjes om het licht der zon. En
het eerste licht van de blij e lente had zoo warm over de
Taken van het stadje geglansd, dat er een wonder geluk
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in Naar was opgejuicht, als kwam weer nieuw leven in Naar
borst, als was 't een leugen, dat ze sterven zou.
Later was zijn zuster nog weer gekomen, then had ze
het bericht meegebracht, dat hij spoedig terugkeeren zou.
Nog een paar weken zou hij moeten blij ven, om weer aan
't loopen to gewennen, dan zou hij teruggaan, wijl hij toch
niet vooruitging daar. En hoewel ze moeilijk Naar blijdschap kon toonen aan zijn zuster, had deze wel aan het
opleven harer oogen gezien, hoe blij Naar dit bericht had
gemaakt.
Met het mooie weer had de dokter haar vrij heid gegeven kleine wandelingen to waken. Er was iets van beterschap geweest, haar moeheid was niet meer zoo erg en hij
had het in huffs to bedompt gevonden, ze moest maar eens
de buitenlucht ingaan. En zoo was ze weer begonnen met
kleine wandelingen to maken op de mooie lentedagen, die
gekomen waren in het land. En op Naar eenzame tochten
rondom het oude stadj e tusschen het wei- en akkerland,
waar glom weer het groeiende levee opkl eurde, had ze zich
verheugd in de zuivere blijdschap van hem spoedig terug
to zi en.
Toen was op een morgen bericht uit het sanatorium
gekomen, dat hij den volgenden dag thuis zou zijn. Hij
had gehoord, dat ze weer wandelen mocht en hij hoopte
haar nu gauw weer bij zich to zien. Met oogen vochtig
van de gelukstranen, had ze de streelende woorden van
liefde gelezen, de uren tellend, die haar nog scheidden
van zijn komst.
Die dag was voor Naar een wondere dag geweest. 't Was
haar, of alles schooner was dan ooit. Zoo mooi had ze nog
nimmer de wereld gezien, nu alles, wat ze rondom zich
leven zag in de kleuren van den schooners Meidag, in haar
ontroering tot beeld werd der levensvreugd. De slooten in
de weien spiegelden de goud-blanke wolkenluchten van
den Hollandsehen hemel en allerwege had de^e zijn lied.
Tusschen de glanzige wolken straalde het zonlicht door,
vonken schietend naar de groene wereld, die daar uitlag
als een blij e verrukking met Naar jonge kleuren en blij e

EENZA.MEN.

341

geluiden in het fel-schitterend licht. Nooit had ze dit alles
zoo schoon en blij gezien, haar gansche leven niet, als toen
op dien dag, dat ze wist binnen enkele wren weer met hem
samen to zijn.
Dien nacht had ze haast niet kunnen slapen, het geluk
had Naar lang wakker gehouden en slechts even had ze
nu en dan gesluimerd in den witten maannacht, die geheimvol-vredend over de garde zilverde, de oude boomen
der tuinen tot roerlooze - dra gers van geheimenis makend.
Zoo had ze de kleuren van den morgen verbeid, gelij k ze
zoovele nachten had gedaan in gansch andere gevoelen s,
wanneer ze schreiend de wren had doorwaakt tot nieuwe
morgens het oude leed hadden doen vergeten voor de
harde geruchten van den dag.
's Anderen morgens, toen hij nog maar even thuis kon
zijn, was ze er peen gegaan en blij was ze op Naar tocht
naar zijn woning geweest, dat ze al eerder daar een bezoek
had gebracht. Ze kon nu wat ongedwongener zijn, de
menschen daar hadden haar nu al eens gesproken, kenden
Naar nu. En toen ze dan ook in de huiskamer was, had
ze zich, Naar vreugde uitschreiend, tegen zijn borst genesteld, hem als vroeger in de vochtig-glanzende oogen gestaard,
zich niet weer bekommerend om hen, die rondom hen
waren. En later, na het eerste samenzij n, had ze zich wel
een weinig geschaamd om dat zich-geven, maar prettig
vond ze het, dat niemand het vreemd scheen to vinden,
dat ze die verhouding zoo openlij k had laten zien.
In de blije dagen, die toen volgden, waren ze veel
samen geweest. Soms gingen ze nu wandelen langs de oude
wegen van het waterland, zochten ze stille, geheime plekjes
in de parken der villa 's, die rondom bet stadje lagen verspreid. Want hoewel ook hij niet gebeterd was daarginds,
had de dokter het beter geoordeeld voor hem ook weer
maar aan het wandelen to gaan, al ging het den eersten
tij d wat moeili j k. Later echter had de zomerzon hun beider
gezondheid weer wat opgewekt en hoewel ze beiden wisten,
dat het maar een opwekking was van het levee voor de
droefheid van het sterven, waren ze tevreden geweest, dat
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't zoo nog kon zijn, dat voor ze sterven gingen, ze nog van
elkanders liefde konden genieten in hun samenzij n.
Zoo waren ze eens samen op een mooien namiddag in
den nazomer naar de rivier geweest. Uren lang hadden ze
daar in den heerlijken tuin gezeten van een buitensocieteit,
in groote rust starend naar de zacht-glanzende rivier, die
in het middaglicht als een vredige stroom zich voortbewoog
en waarop enkele scheepj es langzaam voortdreven. Het was
er zoo rustig geweest en niets verstoorde de stilte dan het
geschreeuw van wat rondwiekende watervogels, die spelend
elkaar vervolgden over het warmkleurige vlak van den
stroom. In cle zon-doorzogen lu cht was in het westen een
kleurengespeel rondom rose, goud-doorschenen wolkjes, die
waren als teere rozenblaren. En in den twin lichtte het
zongestreel zachte glanzingen op het struikgewas, dat geheimvolle schaduwplekken in zijn diepte geborgen hield.
Op dien mooien middag in den nazomer hadden ze
samen zitten genieten van den natuur-vrede ver van de
stadsgeluiden op een mooi beschaduwd plekje in den tuinhoek. Veel woorden hadden ze niet gesproken, maar in
hun oogen hadden de gesprekken geleefd, die hun harten
hadden begrepen. ILij had Naar bleeke, doorschijnende
handj e in de zij ne gevat en telkens als zij naar hem had
opgestaard, had in zijn zwaarmoedig-donkere oogen een
glans van teederheid geleefd om het geluk van dat oogenblik. Zoo hadden ze uren lang neergestaard op de groene
oevers der rivier, waar de zonglans steeds zachter en inniger
werd, eindelijk naar den avond ging gulden, uitdroomend
over de bloemhofjes van een paar boerenhuisjes, de eenige
daar op die plaats.
Toen was er een klein jongentje langs het tuinhek
gekomen, moei-sloffend met de voetjes door het stoffige
pad en in zijn handje hield het kind een warm-gloeiende
roos gevat. Het zien van die heerlijk-mooie bloem had Naar
plots getroffen en hij had 't aan 't warm-glanzen van haar
oogen gezien, hoe moos ze haar vond.
In het goudlicht van den stillen avond had het kind
stilgestaan, had nieuwsgierig naar die twee onbekende
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menschen gekeken net den vagen blik van-niet-begrijpen,
die den kinderleeftij d eigen is. Late zonnestralen droomlichtten om den wondermooien bloemschat been, die het
handje achteloos gevat hield en wiens warm-roode tint Naar
opeens zoo'n heerlijk gevoel van bevrij ding had geschonken.
Toen was hij n aar het hek gegaan en zacht had hij
met het kind gesproken. En even later had ze gezien, dat
hij uit zijn bears een geldstukj e zo cht en 't aan 't jongentje
gaf. Daarna had hij haar de roos gebracht, die hij 't kind
had afgekocht, om haar er nee blij de to maken en met
zoo teederen blik in zijn oogen had hij de roos op haar
borst gehecht. Het bezit van die bloem had Naar o zoo
blij gemaakt en nog eenige dagen had ze de roos in een
slankhalzig vaasje bewaard, gelukkig met den teederwarmen gloei der kleuren in de kleine, donkere woonkamer thuis. En toen langzaam-aan de donzen blaadjes
afvallen gingen, wegschrompelend in de verwelking, had
ze er enkele van opgenomen en bewaard tusschen de bladen
van een boek, iets, waarover ze altij d blij de was geweest,
daar het Naar eenig aandenken was aan den gestorven
vriend.
Dat was een van Naar gelukkigste en tegelij k droevigste
dagen geweest, die dag daar in den rustigen tuin aan de
rivier. Want terwijl ze daar zoo urenlang met hem gezeten
had, rustig denkend aan 't mooie, dat ze samen hadden
genoten, soms even opkijkend naar zijn oogopslag, had ze
weer de gedaehte in zich voelen schrijnen, dat 't niet lang
meer duren zou en de vraag, waarmede ze geworsteld had
zoovele nachteu, waarom zij beiden hun jonge levens moesten
verliezern, was Naar weer opnieuw aan 't kwellen gegaan.
Ze hadden er veel over gesproken samen en in hun
ontvankelij ke goedheid hadden ze elkaar getroost in die
onvermij delij kheid met wat volgen zou. Want vrees voor
sterven behoefden ze niet to hebben, omdat ze niet den
dood ingaan zouden, als degenen, die geen hope hebben.
Veel daarover gepraat hadden ze niet, maar ze wisten het
heel zeker van elkander, dat er om de rust gestreden was
en dat die rust was bereikt, al dreigde soms weer het jonge,
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juichende leven van alom ook in hen weer de ten doode
gedoemde verlangens op to wekken. Dat was ook dien dag
weer gebeurd, terwijl ze uitstaarde over de stile rivier, die
als een stroom van vloeiend zilver zich voortbewoog en
waarover de blanke wolken soms licbte schaduwen teekenden. De mooie wereld had nu weer levensverlangens in
Naar gewakkerd, die ze wist, dat niet vervuld konden
worden en even had een bittere gedachte de vreugd van
het oogenblik wrang gemaakt. Maar toen daar plotseling
die warme roos haar gloei had geschenen in haar droomende
oogen, was 't zien dier bloem haar een bevrij ding geweest,
al wist ze zelf niet to beschrijven het wonderlijke van dat
gebeuren in haar hart. En hoog en vrij had ze haar oogen
weer kunnen doers rondgaan door den avondlij ken. weemoed
zonder dat haar aardsche begeerten hadden doorpijnd.
Daarna had ze nog eens zulk een schoonen avond beleefd. Ze hadden lien middag een lange wandeling gemaakt en keerden nu langs een verlaten landweg naar de
stad terug. 't Was allerwege stil in de natuur, van ver
klonk dof loeien over de weien, zich mengend met die
zachte avondgeluiden, die van het buitenleven zijn. Van
heel ver weg had gezang weerklonken van maaiers, die
huiswaarts waren gekeerd. In het westen, waar de zon
was ondergegaan, was de hemel nog zacht rood gekleurd,
maar verder was allerwege een donkere schaduw over de
aarde gezonken en de hemel geduisterd naar den nacht.
Toen — ze waren bij na op • den stadssingeel had van
de overzij de, van den hoogen aardwal, waar in een feestelij k verlichten buitentuin een concert werd geg even, een
onzegbaar-weemoedige melodie door den avond getreurd,
de weeke, gedragen melodie eener van wereldsche lusten
bevrijde ziel, waarin een matte lichtstraal van den avond
donkere smarten weemoedig kleurt, een muziekstuk, waarbij
men al het leelij ke, dat in den mensch is, voelt ontzinken
aan het hart, dat nu een wordt met de zachte zaligheid
van de tonenstreeling, klagend-week van ingehouden verlangen, een van die muzikale scheppingen, waarbij men zich
verplaatst waant in den glans van feestzalen, schitterend
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onder het hooge licht van kristallen luchters, waar de
weelde glanst van de gewaden, en waar men den hartstocht
voelt breken in zielsmart, Welke kentert naar weenioed en
zacht verlangen van den dood.
Beiden hadden ze stilgestaan, then ze dat hoorden.
Het droeve klagen der zachte fluit door bet bladerdak,
terwijl het gaslicht van den aardwal omhoog door het
nacht-donker gebladert schijnselde, had hen ineens aangegrepen zonder dat ze hun ontroering begrepen. Wild en
hartstochtelij k hadden eerst die tonen geklonken, opstandig en trotsch, daarna was alles gebroken in zacht-klagend
verdriet, milde, teedere tonen, zacht-aanzwellend vol liefdeverlangen, maar vrij van den hartstocht.
Zoo hadden ze lang en tij d naast elkaar gestaan, luisterend
naar de weeke streeling der aanzwevende toners, alleen in
den avond op den verlaten singel, waar niemand nu wandelde, nu er muziek was aan de overzij .
Pat oogenblik had ze nooit vergeten, omdat het om
zichzelf zoo'n groote heerlij kheid was geweest en.. omdat
het de laatste maal was geweest, dat ze samen hadden
gewandeld.
Want toen ze 's anderen daags weer wachtte op zij n
komst, om samen weer to gaan dwalen in de zonnige zomervelden rondom de oude stad, was zijn zuster gekomen met
op het gelaat een onzegbaar-droeven trek. Opeens had ze
begrepen, dat er jets treurigs had plaats gehad .... met
hem.
's Nachts was hij ongesteld geworden, een longbloeding
was plotseling daarop gevolgd en de dokter, die in allerijl
geroepen was, had treurig het hoofd geschud ; dadelijk
had deze gezien, dat hij er nu niet meer van opkomen
zou. Maar gezegd had hij het niet. Rust moest hij houden,
absolute rust, dat was 't eenige, wat hij bevolen had en
niemand mocht bij hem worden toegelaten dan die hem
helpen moest.
Weer had ze zich onzegbaar-ongelukkig gevoeld, niettegenstaande ze toch wel geweten had, dat 't zoo gaan
moest. Maar Coen het dan toch eenmaal gekomen was,
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had ze in de stilte van Naar kamertj e, waarheen ze ge+
vlucht was om alleen to zijn, het uitgeschreeuwd, dat ze
dat niet kon dragen.
Ze had hem niet weer gezien. Een week later had zijn
zuster, die iederen dag bij haar kwam, de droeve boodschap
gebracht, dat hij gestorven was met een laatsten groet aan
Naar en vreemd-kalm had zij, die door al het verdriet ook
weer was „ingestort", deze boodschap aangehoord.
Eerst toen ze alleen was met haar smart had ze
zachtkens Naar groote leed uitgeschreid om het nu-nooitmeer-samenzijn met den gestorven vriend.
Langzaam was zij achteruitgegaan, uit Naar moede
lichaam was het leven als wegg eslopen . Ms zij urenlang
zoo neerlag voor het raam der voorkamer, waar men Naar
had gebracht, opdat ze dan nog wat van het buitenleven
zou zien, had ze zich gewend als voorheen in 't sanatorium
Naar gedachten voor zich alleen to bewares. Die waren
altij d voor hem, die nu op het stille kerkhof lag, buiten
het stadje, waar ze zoo vaak hadden gewandeld. En hier
had ze weer den wintertij d zien nader komen, die nu aanstaande was. De zonnige zomerdagen waren verdwenen, de
herfststormen hadden om haar wonin.g gegierd, nu wachtte
ze op den langzaam-naderenden dood. De groote smart
was geweken, sours werd plots de nauwlijks gesloten wond
weer als opengereten, als een levendige herinnering haar
weer verplaatst had in dien tij d van stille, weemoedige
vreugd.
Dat was ook dezen morgen gebeurd, Coen ze daar in
die dreinende orgeltonen de melodie had gehoord, die Naar
was bij gebleven van dien zomeravon d, toen ze voor 't laatst
met hem gewandeld had. Dat had Naar gedachten weer
gewakkerd naar zijn herinnering, had Naar weer in dien
v oorbij en tij d als neergezet, in die dagen, waarin hun
beider ziel op 't schoonst had gebloeid.
En terwijl ze daar neerlag, luisterend naar den regenval,
het eenige geluid, dat gebleven was, nadat de jammerlijke
orgeltonen waren weggestorven, had ze het verlangen in
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zich gevoeld in de donkerte van dien herfstdag den
scb oonen rozenbloei weer to zien.
Als een kindje, dat one speelgoed smeekt, had ze haar
moeder, die haar telkens in Naar eenzaamheid opzoeken
kwam, om een roos gevraagd. En deze, niet anders denkend,
of het was het naIef verlangen van een zieke, die weldra
sterven zou, had zich gehaast wat mooie bloemen to halen.
En ofschoon ze duur waren in den naderenden wintertijd,
ze wilde de laatste levensdagen van Naar kind vullen met
glans en kleur.
Met een zachten glimlach in de droeve oogen had ze
den wonderen bloemenschat begroet, die Naar kleur en
levee bracht in het vale Novemberlicht. En weer alleen
liggend had ze de roos, de zacht-gloeiende bloem der herinnering, losgemaakt nit het slank-halzig vaasj e, om zoete
geuren, geuren van zomer- en liefdetijd, in to ademen in
den stillen herfstdag.
Zoo sliep ze in: de wondere gloei van de roos in Naar
wasbleeke, uitgeteerde hand had Naar in dezen triesten
middag een groote vreugde geschonken, die niemand vermoeden kon. En in Naar hart zong de droeve melodie van
dien schoonen zomeravond een weemoedigen zang van bevrij ding, een lied van teedere vizioenen in zacht-goudend
avondlicht, waarin zij zich weer zag, een Leer, wegstervend
wezentje naast den slanken, donkeren jongen, Wiens $uweelzachte oogen een g oedheid en een Neil in Naar leven hadden g eschenen, dat gansch Naar levensavond een gouden
vreugd geworden was....

PINDARUS
DOOR

Prof. K. KTJIPER.

Horatius, de fijngevoelige kenner der Grieksche poezie,
Wien het zoo meuigmaal mocht gelukken den toon van
Alcaeus' of Sappho's Tier to doers weerklinken in zijue talentvoile navolging, legt mismoedig de either neer, als hij op
ziet naar Pindarus. „Wie zich met Pindarus wil meten" --- zoo
luidt de aanhef van zij ne verzuehting „dien wacht het
lot van Icarus. Zijn vleugelen — Daedalus' kunstwerk
zullen hem afsmelten, en slechts de zee waarin hij neerstort zal de herinnering aan zijnen naam bewaren".
Horatius zou niet de smaakvolle en beminlijke vertolker der Grieksche poezie zijn, dien wij in hem waardeeren, en zijn lied aan Pindarus gewij d zou niet zoo beroemd
zijn gebleven, indien niet op de aangehaalde woorden van
lof, van zelf kennis en spijt, in een vij ftal strofen twintig
regels ! -- eene karakteristiek van Pindarus volgde, levendiger en expressiever dan menige uitvoerige monographie.
De dieht-er van het exegz m©mumentum aere ,perennzus, zelf
loizanger en vriend van hen die in zijnen tij d de wereld
bestuurden, had met buitengewone helderheid het beeld,
althans het uiterlijk beeld, van den Thebaanschen zanger
in zich opgenomen, Pindarus' kleurrij ke taal verstaan,
Pindarus' kloeke beeldspraak begrepen. En zoo spreekt
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hij in Pindarischen stiji, wanneer hij in zijne aanvangswoorden Icarus' rampzaiigen tocht gedenkt: hij zinspeelt
daardoor op éne van Pindarus' meest geliefde vergelijkingen. Teikens noemt deze zich zeiven een adelaar; zijn
fiere zelfbewustheid geeft hem vrijmoedigheid om zijne stoute,
door niets to stuiten vlucht, die recht opstijgend altijd
den Olympus zoekt, met den wiekslag van den arend to
vergelijken. Hij deelt met den vogel van Zeus de forsche
kracht, de manlijke gratie, €n ook de eenzaamheid.
Want inderdaad, deze vriend en vertrouwde van
Koningen, deze weikome gast aan de feestmaaltijden der
Edelen, deze rijk bespraakte zauger van al de vreugden der
meest levensiustige Helleensche bijeenkomsten, is toch een
eenzame. Ais een adelaar hoog opschietend in den blauwen
aether, zoo staat Pindarus alleen, zoo is hij alleen gebleven.
En bijna zou de zeifde vrees die Horatius weerhield om
zijne kunst na to volgen, ons doen aarzelen zelfs die kunst
to schetseri.
Gold het pier alleen de kunst van Pindarus, zoo zou
die aarzeling ten voile gewettigd zijn. Kenschetsing van
Pindarus' poëzie zonder vertaling daarvan maken stof en
vorm beide uitermate bezwaarlijk, en vertaiing van zijne
lyriek is bijna verraad.
Maar niet om de lyrische kunst van Pindarus technisch to waardeeren wordt dit artikel geschreven. Ons
hoofddoel is, eenig Licht to doen valien op de beteekenis
van Pindarus' persooniijkheid in de voor het cuituurieven
van Hellas' zoo uiterst beiangrijke periode van nationale
bewustwording die met den strijd tegen Perzië een aanyang neemt. Pindarus de Boeotische aristocraat tegenover
het pan hellenisme, Pindarus de geloovige conservatief
tegenover de nivelleerende veriichting der democratie, Pindarus de Thebaansche edeiman naast en tegenover vorsten
en tyrannen, Pindarus levende op de grens van twee tijdperken, beide op zoo verscheiden wijze be]angrijk; waariijk er
is reden genoeg om eene poging to wagen tot veraanschouwelij king eener zoo merkwaardige persoonlijkheid.
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I.
Velen onzer zijn gewoon voor zoover althans als
ons geslacht nog oogen heeft voor Oud-Hellas of geheel
Griekenland in optimistisch philhellenisme op eene lijn to
stellen met Athene, of het overige Hellas to zien door de
oogen der Atheners. Het laatste geldt omtrent Boeotie.
Zelfs al bevestigt ooze eigene ervaring het niet, Loch plegen
wij gereedelij k to aanvaard en wat de oude reisbeschrij vingen
ons verhalen van de zware atmosfeer, de dampige, 's zomers
drukkende en 's winters kille temperatuur der Boeotische
valleien, wij gelooven Aristophanes, als hij telkens de
palingen van het Kopaische meer met waardeering en
spot roemt als Boeotie's edelsten schat, wij vinden slechts
bevestiging van hetgeen we reeds wisten, als Demosthenes
schimpend spreekt over den tragen trots en de onaandoenlijkheid der onbeschaafde Thebanen en wij achten hun
vonnis geveld wanneer wij den redenaar hooren verklaren :
„De Thebanen zijn fierder op hun wreedheid en ruwheid,
dan gij, burgers van Athene, op uw menschenmin en uwen
zin voor rechtvaardigheid."
Het lot is den Boeotiers niet gunstig geweest. Weinig
in aantal en grootendeels zwak in klank zijn de namen
van hen die van onze billij kheid herziening der Atheensche kritiek kunnen eischen, maar onder die weinige namen
klinkt met machtigen toon de naam van Pindarus. Zijne
levensgeschiedenis en zij ne duidelij k omlij nde persoonlij kheid zijn bij uitnemendheid geschikt ons oordeel over het
Hellas der vij fde eeuw to zuiveren van een al to uitsluitend philatheensche waardeering. Onze eerbied voor
Aeschylus zal er bij winnen indien wij leeren Pindarus,
zijn mindere in diepte van godsdienstzin, dock minstens
zijn gelij ke in rij kdom van dichterlij ke scheppingskracht,
aan zij ne zij de to zien.
Den vollen en algeheelen bloei van zijn door levensernst en levenswaardeering gerijpt dichtertalent bereikt
Pindarus eerst last. Zij n schitterendste en meest geacheveerde zangen, de hieronder uitvoeriger to bespreken zege-
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liederen voor Arkesilas van Cyrene zijn van 462 v. C. then
hij zelf zestig j aren was. Wie de lange reeks der ons
gespaarde liederen tracht to lezen in de orde die hem
chronologisch de juiste schijnt, zal daarin een weg opwaarts zien, afgelegd met klimmende zekerheid van techniek,
met gestadige verruiming van blik en met verdieping van
gedachte; maar natuurlijk zal hij bevinden dat ook van
dit dichterleven de aanvang in het duister ligt.
Weinig baat het ons, van Pindarus' talrijke latere
levensbeschrijvers de namen zjner ouders, van zijn vader
DaIphantos, van zijne moeder Kleidike, to vernemen, tenzij
alleen omdat de kiank Bier namen ons zijne voorname
geboorte waarborgt. IE[ij zeif heeft herhaaldelijk gelegenheid gevonden in zijne zangen zijne hoorders to herinneren
dat hij afstamt van een zeer voornaam Dorisch geslaeht,
de AegeIden, wier nakomelingen en to Thebe en to Sparta,
en op Thera en to Cyrene, eene aanzienlijke positie hebben
ingenornen. Het bewustzijn dier bijna vorstelijke herkomst
is een van de meest kenmerkende eigenschappen zijner
poëzie: zij verklaart de kalme vrijmoedigheid zijner toespraak en zijner vermaning tot de grooten der aarde, zijne
onwrikbare overtuiging in de erfelijkheid der adellijke
deugden en zijne vertrouwdheid, als gekozen priester, met
alles wat den godsdienst en de heilige overlevering, bepaaldelijk die van den Delphischen Apollo, aanbelangt.
De oud-Grieksche historiografie der letterkunde volgt
eene merkwaardige methode om hare onwetendheid to bekennen. Wanneer zij - als zoo dikwijls - de herkomst eener
dichterlijke begaafdheid niet weet aan to geven, dan roept
zij het wonder to huip. Eigenlijk was daarin reeds Hesiodus
voorgegaan. Op den Helicon - even rijk aan vriendelijke
sagen als de Cithaeron, de andere groote Boeotische berg,
het is aan sombere verhalen - zij n hem, zoo getuigt hij,
de muzen verschenen, en ze hebben hem de lieflijke kianken
van het lied toegeblazen. Zoo werd deze herdersknaap,
zoon van een armen boer, tot dichter geadeld. En het
kind van den adellijken DaIphantos, allicht door zij n
vader tot jets anders dan tot reizend zanger bestemd -
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al moet men zich die positie niet a] to gering voorstellen
de jonge Pindarus kiest voor het zwaard de Tier n adat
hem in den slaap de bijen honing in de ooren hebben
gedruppeld ! Schalks verhaalt Horatius van zich jets dergelijks : is het tot straf voor zijne schalkschheid dat zijn
welluidend non sine dis ani noses infans tot eene Schablone
is geworden ?
x-1l deze verhalen zijn getuigenissen van onwetendheid.
Wij molten naar aanleiding van enkele gegevens iets gissen
omtrent Pindaru's opvoeding, denken aan kinderjaren op
een vaderlijk landgoed bij Thebe, aan een wellicht niet
zonder strijd verworven onderricht in fluitspel en muzische
kunsten; maar aangaande de vraag, onder welken invloed
zich zijn vrome geest, zijn ontvankelijk gemoed heeft ontwikkeld, Welke politieke begrippen heerschten in den kring
die hem zag opgroeien, staan wij zonder antwoord. Het
Thebe van de laatste twee decennien der zesde eeuw is
ons in zijne staatkunde slechts door zijn verzet tegen. het
wassend Athene, en in zijne cultuur nog minder bekend.
De atmosfeer in welken een .Aeschylus opgroeide, de vernieuwing der oude wij sheid in Welke zich diens orthodoxie
staalde, de krachtige opleving der plastisehe kunst in het
Athene der Pisistratiden, kan de jorige Pindarus in zijne
vaderstad nauwlijks hebben gevonden. Zoo hij wellicht
hij was waarschijnlijk in 522 gebokorten tijd als knaap
ren to Athene onderricht in de muziek heeft genoten, lang
kan zijn vader hem daar niet hebben gelaten. Thebe placht
in die jaren zich gaarne aan to sluiten bij iedere verbinding tegen Athene, waarvan het met niet Beringer afgunst
dan Sparta de krachtige ontwikkeling zag; het kan dan
ook nauwlijks anders of in den kring der Boeotische
aristocratie tot welke de jongo Pindarus behoorde, moot
Attica's hoofdstad het voorwerp deels van voorname geringschatting, deels van uitgesproken antipathie zijn geweest. Het oog van Thebe richtte zich naar anderen leant:
Delphi en de delphische opvattingen hadden kracht voor
Boeotie; ten opzichte van den jongon democratischen staat
van Attica zag ook de twintigj arig e Pindarus niet veel
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anders dan dat zijne stad zich beurelings met Sparta of
met Aegina verbond tot vergeefsche pogingen om de kracht
van de opkomende stad to breken.
In die j wren - bij den overgang van de zesde tot de
vijfde eeuw - rijst aan den horizont het oostelijke gevaar
dat aan Athene den riddersiag en straks aan Hellas de
voiwassen zelfstandigheid zal geven. De Grieken van KleinAzië, in afkomst de broeders, in veierlei cultuur de leermeesters en voorgangers der Hellenen van het vaste land,
roepen om huip tegen de veroverende kracht van Darius.
Of de Atheners, tot steun bereid, inderdaad reeds dadelijk ten
voile beseft hebben, wat de ontzaglijke beteekenis zou zijn
van den krijg weiks eerste vuur toen werd ontstoken P
Zeker heeft noch Delphi, rioch Thebe het gewicht van
Athene's stap onmiddellijk gevoeld. De stadspolitiek van
Thebe reikte niet ver buiten de grenzen van Boeotië, en
Pindarus' vocatie had met die politiek weinig gemeen. Zijne
dichterroeping wijst hem van den aanvang of een duidelijk
afgeteekende baan: hij kiest als noon van den adel de taak
bovenal zanger van Epinikiën to zijn. Aan de overwinnaars
in de nationale wedstrij den, de kampvechters in worstelen,
wedloop en vuistgevecht, aan de ridders Wier kostbare
wagens, Wier met onvermoeide zorg gekweekte renpaarden
komen dingen naar den eereprijs, zal hij - met goud en
eer betaald - de zegeliederen opdragen, gebouwd naar de
gestrenge voorschriften eener zeer conventionneele techniek,
onder leiding van den dichter zelf ingestudeerd door een
geoefend koor, en bestemd om, hetzij op de heilige plek
van de overwinning, hetzij bij den intocht en het feestmaal
in de vaderstad van den bevoorrechte, de voile beteekenis
van het feit der zege schitterend to doen uitkomen.
Voor ons, moderne lezers, is en blijft - afgezien van
de groote moeilijkheden aan de taal en de zegswijze van
den Thebaanschen dichter verbonden - in dit feit een
van de grootste hindernissen gelegen bij de waardeering
zijner poëzie. Ondanks onze bewondering voor al de schoonheid der door de beeldhouwknnst vereeuwigde helden dezer
athietiek, ondanks de bereidvaardigheid waarmede wij
0. E. XIII 9
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luisteren naar elk pleidooi voor Helleensche lichaamsveredeling en Helleenschen wedij ver staan wij in de vraag
naar den verheffenden invloed der agonistische bemoeiingen
die het leven van zoo menigen Griek vervulden, eer aan
de zij de van Euripides die den sport bestreed, dan van
Pindarus die nauwlij ks grooter menschelij k geluk kan
denken dan dat eenen Helleen to beurt valt, die zelf overdinnaar in de kampspelen, drie zonen bekransd ziet huiswaarts keeren, en dan door Pindarus bezongen wordt !
Vooral ook dat laatste, want „in zwijgen sterft het schoonste werk".
Pit is niet de eenige moeilij kheid die ons, wanneer we
Pindarus op den weg zij ner ontwikkeling trachten to volgen,
belemmert. De eerste jaren van zij n dichterlij ken arbeid
liggen in een kring Wiens staatkundige idealen ons, die
gewoon zijn de Grieksche toestanden van het eerst der
vijfde eeuw to bezien met Atheensche oogen, vreemd is.
Het valt niet licht, den Pindarus van de jaren voor
Griekenlands bevrij ding geheel to begrij pen. Nu eens
vinden wij hem als gastvriend van de Thessalische dynasten
Wier perzischgezinde houding in den straks volgenden vrijheidsoorlog hen buitensluit buiten het verband der Helleensche Staten die wij lief hebben, en geen enkel woord in
zijne lofzangen getuigt alsdan van besef der to Athene ontwakende verwachtingen. Dan weer roept hem de vriendschap en de dichtertaak naar Aegina, toenmaals de
•concurrente en vijandin van het jonge Athene. En terwijl, zich langzaam verheffend tot dien rijkdom van herscheppende fantasie, die eens, in zij n vollen bloeitij d, een
der levenskrachten van zij ne kunst zal blij ken, zij ne retrospectieve zienersgave de oudste helden van Aeacus' eiland
in hunne verwantschap met Thebes vaderen gedenkt en
de maeht hunner nazaten over „de Dorische zee" roemt,
spreekt geen woord van den naderenden krijg. In het jaar
zelf waarin de Perzen ten tweeden finale naderen, in
490, enkele dagen vbbr den slag bij Marathon, behaalt
Xenocrates van Agrigentum (Girgenti) eene overwinning
bij de Pythische spelen en draagt aan Pindarus de task
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op on' zijn zegelied to dichten. De slag bij Marathon moet
geleverd zijn voor Pindarus dit gedicht vervaardigde ; maar
van deze coincidentie bespeuren wij niets. De dichter abstraheert zich geheel van hetgeen op Euboea en in Attica
wordt afgespeeld. In de liederen nit deze jaren is het
alsof hij, zijne oogen sluitende voor de groote gebeurtenissen rondom hem, slechts aandacht heeft voor de aloude
heerlijkheid der spelen van Pytho, van dat Delphi dat
zoo halstarrig weigeren bleef to luisteren naar de roepstem
van Athene.
Het gaat niet aan, hetgeen ons hierin raadselachtig
is, als onvaderlan dslievende kortzichtigheid of partij zucht
to veroordeelen. Daartoe is in de liederen van den twee-endertig-j arigen Pindarus de toon to edel en to ernstig. Want
zeker is niet zonder de gedachte aan donkere omstandigheden telkens de vermaning in de zangen dezer jaren
herhaald, dat onvermijdelijk is wat het lot over den mensch
beschikt, maar dat de tij d uitredding brengt, op het onverwachtst.
Wat ons ook duister moge schijnen in de hooding
door hem die eens Griekenlan ds meest nationale dichter
zou heeten, aangenomen in de eerste angstvolle jaren van
den Perzischen oorlog, op een feit valt fielder licht ; hij
koestert diepgaande vereering en warme liefde voor
Delphi. Weinige jaren geleden is in Aegypte een groot
fragment govonden van eenen Paean d, i. een danslied
ter eere van Apollo — hoogst waarschijnlijk in 490 voor
Delphi gedicht onder zeer bij zondere omstandigheden. Het
was Pindarus -- zoo mag men uit den inhoud van dezen
tempelzang opmaken ter oore gekomen, dat op het
plechtige jaarfeest der Theoxenien ditmaal de groote
koorzang zou ontbreken, dat Pytho „verweesd" zou staan.
Waardoor ? Met geen enkel woord duidt Pindarus dat aan.
Ziet hij het niet, hoe ten zuiden van zijn vaderland de
-oorlogswolken samenpakken die de gedachte aan Delphi's
feestgej uich verduisteren ? Acht hij den strij d die in Attica
wordt gestreden een particularistisch belang, ver achterstaande bij den glans der „Panhelleensche offerheerlijkheid"
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die to Delphi zal Worden gevierd ? Wij hooren dat niet,
maar wel hooren. Wij den blij den klank van Warme liefde,
waarmede hij verhaalt hoe hij is aan komen snellen om
de eer to redden, zijn eigene eer en die van Delphi „zooals
een noon komt tot zijne trouwe moeder". Want ziende
hoe Delphi op den feestdag zou verstoken zijn van den
schoonsten glans heeft hij de jongelingen van Aegina opgeroepen tot een koor, en dat komt hij nu aanbieden,
aldus de eere van Delphi's god samenknoopend met die
van het Dorische Aegina, „die stralende ster van den
Helleenschen Zeus".
Menig zorgvuldig lezer van de epinikien, die Pindarus
in de jaren 490-480 heeft gedicht, is tot de uitspraak
gekomen, dat de zanger van Thebe, een adellijk reactionnair van zeer aristocratische overtuiging, opzettelijk zich
van de aanstaande hoofdstad van Griekenland heeft afgekeerd, dat hij hare ont wakende heldenkracht niet heeft
willen zien en in hare panhellenistische idealen niet heeft
geloofd. Om over die uitspraak to beslissen baat het weinig
enkele verspreide woorden, door den dichter over Athene
gesproken, als op een goudschaal to wegen. Wat zegt het,
of Pindarus
van Wien wij niet Weten dat hij goed
gehonoreerde opdrachten ooit afwees in 486 een aanzienlijk Athener in een epinikion heeft bezongen ? De
Athener was een balling; wat Pindarus om hem to roemen
zegt, dat geldt de milddadigheid zij ner vaderen jegens
Delphi, en de burgers van dezen Megacles laakt hij scherp
om hun banvonnis. Wat zegt het verder, of Pindarus een
paar jaren later in een schoon Aeginetisch epinikion den
jongen athleet dien hij bezingt vermaant zijn' trainer niet
to vergeten, en aan die woorden toevoegt : „te Athene
moet men zijn' gymnastiekmeester zoeken !" Om duidelijker
aanwijzing ten opzichte van des dichters hooding in de
nationale zaak van Griekenland to vinden, moet men eenige
jaren verder afdalen. Wie dat doet, met aandacht niet
slechts voor de woorden van blij de bewondering door den
zanger aan zijne athleten gewijd, maar ook voor den ernstigen klank die telkens door die woorden heenklinkt, die
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verneemt, in afwisselende taal, steeds weer de vermaning
in een der fragmenten bewaard : „Wij moeten niet aan
vreemden openbaren Welke last ons wordt opgelegd. Wat
schoon is en wat blij dschap brengt, dat toone men der
gansche schare, doch wat verbij sterend afdwalen en wat
de slechtheid ons gebracht heeft, bedekke men met
duisternis". En daarnaast : „vaak is zwijgen de hoogste
wijsheid die een mensch kan bedenken".
Zoowel dat zwijgen als de wijze waarop hij het verbroken heeft, zijn door het nageslacht zeker, door de tijdgenooten wellicht, zees verschillend beoordeeld. De groote
beteekenis van Pindarus' dichtwerk wettigt eenige uitvoerigheid in de beschouwing van de vraag, wat ons zelven
dunkt van des dichters houding in deze tij den.
De vraag zelve verplaatst ons in het hart van de
„Perzische gevaren". Als het jaar 480 nadert en Darius'
opvolg er Xerxes, vast besloten Hellas tot buigen to dwingen,
als ultimazij ne gezanten naar Griekenland zendt om
tum to eischen dat de staters aan dezen de symbolen
der onderwerping, „acrd en water", zullen aanbieden,
teekenen zich onmiddellij k in Griekenland zelf de verhoudingen -- to voren nog vaag scherp en duidelij k
af. Eensdeels stelt de nationale partij haar program onomwonden en beslist : Aan de zaak van Hellas' verdediging
moeten alle staten zich aansluiten ; wie dat niet doen zullen
aldus wordt
als landverraders worden aangemerkt, en
onder plechtigen eed besloten indien de oorlog tot een
goed einde wordt gebracht, zal tegen hen de krijg worden
voortgezet. Voor zoover het dan niet blij kt dat zij door nood
gedwon gen werden, zich aan den vij and aan to sluiten,
zullen zij met lij f en goed aan den God van Delphi als
tempelheiligdom vervallen.
Aldus het besluit der vereenigde Staten, tot Welke
ook, na vergeefsche schermutselingen tegen Athene, de
Aegineten — Pindarus' vrienden waren gaan behooren.
In dit besluit waren de Perzischgezinden met name genoemd ; met uitzondering van een paar steden behoorde
geheel Boeotie daartoe, en vooral tegenover Thebe, dat
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later in den oorlog zelf, then deze zich in Boeotie concentreerde, een tijdlang den Perzischen aanvoerder tot hoofdkwartier heeft gestrekt, was de stemming der verbonden
Grieken van den aanvang of verbitterd. Intusschen, de
overtuiging dat het Kier een strij d gold over Griekenlands
onafhankelijkheid was in die dagen volstrekt niet algemeen.
Niet slechts dynastische hoop op zelf behoud zooals het
geval was bij de door persoonlij ke vriendschapsbanden met
Pindarus verbonden vorsten van Thessalia had sommigen
weerhouden de gevraagde gehoorzaamheid aan Perzie to
ontzeggen : de zelfde God van Delphi, Wien de eed der
Bondgenooten de rij kdommen van de ontrouwe Staten toezegde en straks de tienden van den buit zou wij den, biedt
weliswaar den Perzen geen aard en water aan, maar tracht
door barsche orakels de Atheners of to schrikken van hun
krijgshaftige plannen. Ook in wijderen kring onthoudt men
zich: de vorsten van Agrigentum en van Syracuse sluiten
zich niet aan, en ten slotte : terwijl zelfs to Athene stemmen
werden gehoord van antination alistischen toon, is Thebe
beslist op de hand van den vij and. Geen duidelij ker bewij s
van de in Thebe's heerschende kringen gekoesterde gezindheid dan de schildering die ons I3erodotus geeft van een'
maaltij d door een der hoofden van de oligarchische partij,
die het heft in handen had, aangericht voor de Perzische
ofcieren in de dagen die onmiddellij k voorafgaan aan den
slag bij Plataeae (479) : eene gastvrij heid als daar wordt
tentoongespreid, een streven naar verbroedering tusschen
Perzen en Grieken als daar de gastheer aan den dag legt,
is slechts denkbaar indien in den kring tot welken hij
behoorde, de gezindheid algemeen philo-medisch was.
Behoorde nu ook Pindarus, de voorname Aegeide, de
telg dus van een der machtige Boeotische adelsfamilien
tot dezen kring ? Heeft hij partij gekozen ? Heeft hij
wat meer zegt
zij n met de jaren klimmenden dichterinvloed gebruikt om zijnen medeburgers een' lafhartige
vredelievendheid to prediken ? Niet slechts mannen van
gezag onder de moderne Pindarus-verklaarders spreken
Kier met beslistheid een veroordeelend vonnis nit, ook in
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oud Griekenland hebben Qelen zonder aarzeling der Thebaanschen dichter veroordeeld. Ongetwij feld mag men een
vrij gangbare meening over des zangers schuld vinden in
de uitvoerige bespreking die de geschiedschrijver Polybius
aan deze zaak heeft gewij d. Vrij ongezocb t zegt Polybius
— een onpartijdig man, dock geen vereerder der aristocratie naar aanleiding van eene gebeurtenis van het
jaar 220 het volgende : „oorlog beschou.w ik als iets verschrikkelijks, maar niet in die mate dat men alles zou
moeten ondergaan liever dan een oorlog to aanvaarden.
Immers waartoe beroemen wij ons op onze onafhankelijkheid en onze vrijheid van spreken, waartoe houden wij
alien den naam der vrijheid zoo hoog, indien ons niets
van meer gewicht dunkt dan de vrede ? Daarom kunnen
wij ook het gedrag der Thebanen tijdens den Perzischen
oorlog niet g oedkeuren, naardien zij de gevaren van den
vrij heidskrij g ontwij trend, uit vrees de zij de der Perzen
kozen, en evenmin bewonderen wij Pindarus, die zijne
medeburgers met deze versregels tot rust aanmaande : Dat
ieder burger het vaderland in kalme zee voere, en speure
naar het stralend Licht der Ruste, die manners wasdom
geeft...."
Reeds lang is er op g ewezen, dat Polybius, zij het ook
niet to kwader trouw, de zeer algemeen gestelde zinsnede
van Pindarus onvolledig citeert. Zeker is, dat nog deze
woorden volgden : „elk rukke nit zijn hart de afgunstige
partijzucht, die armoe brengt en een booze voedster is der
knapen". Den zin dezer woorden kan niemand misverstaan,
die bedenkt hoe groot in Thebe zelf, blijkens het getuigenis
van andere schrij vers dan Herodotus, de verdeeldheid in
die dagen was. Eene herinnering aan dien toestand legt
in latere jaren Thucydides aan de Thebanen zelf op de
lippen, wanneer hij hen de partij verhoudingen in hunne
stad aldus doet schilderen : „In ooze stad namelijk was
in die dagen evenmin eene billij ke oligarchische als een
democratische staatsregeling, dock er heerschte een toestand
die met alle wet en alle goede orde in de hoogste mate
strij dig is, en de tyrannis zoo dicht mogelijk nadert : de
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overmacht van enkele weinige mannen had alles in handen,
en deze mannen, overtuigd dat zij hun eigen macht nog
meer zouden kunnen bevestigen indien de zaak der Perzen
triumfeerde, hielden het yolk met geweld er onder en
riepen den vij and in het land."
Is niet de toestand volkomen duidelij k ? Geen Perzenvriend, geen deelgenoot aan de praktijken van oligarchische
clubs heeft men in den Pindarus van deze voor Thebe
:sombere dagen to zien. Daar is in den ganschen rij kdom
van dezen dichter niet n enkel woord dat van onpatriotti.sche gezindheid spreekt. Maar de verdeeldheid die Boeotie
tracht to verscheuren nog voor de vij and daar is, die heeft
hij, in zijne idealistische gezindheid, gehoopt door zijn
ernstig woord of to keeren. En zeker niet alleen de al to
vredelievenden heeft zijn woord gegolden : ook den to
fellen, in zijn oogen to onstuimigen krijgsmoed gaat hij
tegen. Want hoogstwaarschijnlijk behooren tot hetzelfde
fragment, Kier boven aangehaald, ook nog deze woorden :
„Zoet is de krijg voor onervarenen ; doch wie hem kent
diens h arte siddert bij zijn naadren."
Het is niet noodig den toestand van Thebe in de jaren
480 en 479 met vele woorden to beschrij ven, ten einde een
denkbeeld to geven van Pindarus' gemoedsstemming. Eerst
de beroering van de stad door de verdeeldheid der burgers,
de wapenkreet „vobr of tegen Perzie", waarvan het dilemma
zelf zijn Boeotische adelsidealen schokt; dan de nadering
van den vijand, de geruchten van den slag aan de Thermopylae die den Perzen den toegan g opent : Delphi wonderbaar door de hulp der goden uitgered, dock Phocis,
als Thessalia, bezet; weldra ook Boeotie in de handen der
Perzen en Thebe hun hoofdkwartier. En terwijl to Thebe
de ontzaglij ke vloed van de Oostersche armee, eerst in het
voorbij gaan, later voor langeren tij d, het Grieksch e leven
als overstroomt, vecht ginds Hellas zich vrij, eerst in 480
bij Salamis, straks in 479 bij Plataeae op enkele wren
afstand van Thebe's poorten !
Wij zullen waarschij nlij k nooit met zekerheid weten,
wa it Pindarus die jaren heeft doorgebracht, to Thebe of
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elders. Enkele zangen aan het succes eener A.eginetische
familie gewij d, waken de onderstelling aannemelij k dat hij
althans in 480 zich op Aegina heeft bevonden. In de lente
van het Salamis-jaar, terwijl de Aegineten zich dus reeds
bij Athene hadden aangesloten, moet een Bier liederen,
waarschij nlij k onder Pindarus' eigen leiding, to Aegina zijn
gezongen. De geheele conceptie van dat lied (Isthm. V) is
kenmerkend voor des dichters krachtigen geest, voor de
zeldzame macht met Welke hij het verwarrende heden ziet
onder het schiinsel van het mythisch verleden, en voor zijn
vast geloof, dat weer en hooger was dan dichterverbeelding.
De dichter moet zich bewust zijn van al wat dreigt in het
Noorden, hij kan niet anders dan gevoelen, hoever de
olig archers Thebe afvoeren van den Panhellenistischen bond.
Maar hij wendt zijne oogen van die onschoone werkelijkheid af. „Welke stad — zoo vraagt hij is zoo barbaarsch
dat zij den roenl van Regina's oude helden niet kept?
Gedenkt dan hoe eens Herakles de Thebaansche held nit
gouden drinkschaal plengend Zeus' kracht heeft afgesmeekt
over het kind dat Eriboia aan Telamon zou schenken."
Geen aandachtigen toehoorder kon het treffende der
parallel ontgaan : Herakles, de hal fgod met den gonzenden
boog, de handers ten hemel heffend om voor den ongeboren
Ajax Zeus' g enade in to roepen, en Pindarus' Thebe's nitverkoren zanger, den Aegineet Lampon „drenkend met een'
teug DircaeIsch water". Dat beeld bedekt de scheuring,
die de dichter niet wil gedenken.
In den Loon dezer zangen uit de eerste lijdensjaren
klinkt blijmoedigheid, zoo als die past op het feest, dock
nooit lichtzinnigheid die opwekt tot gedachteloos vergeten.
De vreugde van het feest is een natuurlijke met Grieksche
vroomheid verwante blij dschap. Somtij ds kost zij den dichter
zoo groote inspanning dat hij lets van de geleden smart
verraadt. Zoo wanneer hij in 479 (Isthm. VIII) den jongen
Aegineet Kleandros bezingt. Thans heeft het zingen hem
moeite gekost. Het jaar 480-79 is voor hem geweest als
een nacht van ellende, en in dezen hymnus zegt hij voor
het eerst iets aangaande de werkelij kheid, nu het aller-
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grootste leed is voorbij gegaan. Hoor, hoe hij de noodzaak
van zijn lied verklaart. „Ook ik hoezeer bedroefd, smeek
thans voor mij de Muze in to roepen. Verlost van groote
smarten mogen wij ons zelf niet verdoemen tot verweesdheid van feestkransen verstoken. Koester niet, o mijne ziel,
uw eigene droefheid. Nu de verlammende ellende u heeft
verlaten, moet gij weder de gave ewer kunst den volke
zenden. Immers heeft God den Tantalussteen die ons hing
over het hoofd van . ons afgewend, die tack die Hellas
niet heeft vermoeht to volvoeren. Mij heeft de angst, die
thans geweken is, een tijdlang de zangerskracht verlamd,
maar heden wil ik op de toekomst het oog slaan. Vol misleiding is wel het levenslot dat we over ons zien zweven,
langs slingerwegen worden wij gevoerd; maar ongeneeslijk
is geen enke] leed indien ons slechts de vertroosting der
wij sheid blij ve."
De aanduidingeu,' in deze opzettelij k algemeen gehouden verklaring gegeven, zijn niet dubbelzinnig. De stee p van
Tantalus --- de taak die Hellas niet heeft vermocht to
volvoeren : kon de dichter openlijker dan door deze beeldspraak melding maken van den smaad die Thebe bedreigd
had, toen na de overwinning bij Plataeae de Grieken zich
hadden opgemaakt om naar hun onder eede uitgesproken
bedreiging to handelen, en Thebe to vernietigen, to „vertienen" zooals het met' een uitdrukking van tempelrecht
heette P
Velen willen in de boven aangehaalde woorden jets
anders zien. De „Tantalussteen" is in hunne oogen het
Perzische gevaar, de geheele zinsnede een dankzegging
voor Griekenlands bevrijding. Afgezien van den dwang
dien men den Griekschen woorden moet aandoen om er
dit in to lezen, komt eene zoo onbeperkte - verklaring van
vreugde, zoo kort na de beslissing, niet overeen met des
dichters geheele houding. Het is er ver van of dat Pindarns in dien zin gelegenheidsdiehter zou zijn geweest dat
hij bereid ware bevonden zij ne stemming to wisselen met
de dagen der week. Langzamerhand slechts kon zich zijn geest
voegen in de verandering der Grieksche wereld. Juist de
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fierheid geboren nit de zelf bewuste overtuiging dat de poezie
nit God is, juist het geloof dat hij tegenover het yolk staat
als profeet der Waarheid „welke de aanvang is van alle
deugd", in een woord de meest persoonlij ke eigenschappen
van zijnen dichtergeest maakten hem den overgang moeilij k.
Voorloopig scheen het alsof hij de groote gebeurtenissen
over zijnen geest peen liet gaan. Het weinige dat we
uit de eerste jaren na Salamis van Pindarus bezitten
reflecteert de krij gsfeiten van Hellas niet.
En Loch: toen andermaal, in 476, Pindarus een lied
naar Aegina zond, moet hij wel hebben gevoeld hoe klein
het beeld, dat hij zelf placht to zien en to verheerlijken,
was naast het nieuwe nit den drang der feiten oprijzende
tafreel. Zwak en gering moest hem wel zijn droom van
het zusterschap der steden Thebe en Aegina schijnen
tegenover de uitbreiding van den Griekschen gezichtseinder
en de fiere gedachte van den Attischen Zeebond.
Het is een van de meest sprekende trekken van Pindarus' kunst dat zij de feiten van het dagelijksche leven,
ook de gewichtiger gebeurtenissen, niet gaarne anders dan
in poetische beelden aanduidt. Deze eigenschap reeds dringt
ons tot voorzichtigheid in de interpretatie. Toch kan men in
dezen voor Aegina gedichten vIIIsten Isthmischen feestzang duidelijk eenen veranderden klank waarnemen. Wel
herhaalt de dichter ook thans „chat zijn hart geen welbehagen zou vinden aan een feestlied voor Aegina, dat zou
zwijgen van Aiax" m.a.w. weer roemt zijn lied bij voorkeur de Aeginetische helden, en zwijgt hij van Athene; maar
het is of hij zelf nit den vroeger aangeduiden „nacht van
ellende" is verrezen met Pen verruimd besef van den nieuwen
tij d. En terwijl tot zij nen vriend Lampon om de victorie
zij ner zonen, tot Aegina om de bloedige glorie van Salamis, de zoo vaak herhaalde vermaning klinkt : „Doop in
stilzwij gen de fiere kreten van uw roemzucht ; Zeus, aller
Meester geeft en neemt", gloort toch in zijn eigen loflied
reeds het licht van den nieuwen dag die zijne hoogste kunst
zal beschijnen. Niet slechts ongeschokt dock veredeld is nit
de duisternis der voorbij geg ane jaren to voorschij n gekomen
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zijn vast geloof aan de heerlij kheid en de reddende kracht
van de mannen-kweekende agonistiek, door de poezie opgeheven nit de sfeer van het alledaagsche.
Indien onze fragmentarisehe kennis van Pindarus'
dichterarbeid ons niet misleidt, heeft dit jaar voor het eerst
hem een plaats als zanger to Olympia gegeven. Geheel
toevallig moge het zijn dat zijn eerste optreden to Olympia
valt in het jaar van de stichting der A.ttische confederatie,
als symbool van zijne levensontwikkeling is dit samenvallen
niet zonder beteekenis. Zij n vertoef bij den grooten wedstrij d
verbreekt den ban die den dichter in de eerste jaren, de
periode zijner uitsluitend Pythische werkzaamheid, omsloten
had gehouden. Maar dat besef verzwakt zij ne fierheid niet.
Even duidelijk als tevoren spreekt in het eerste olympische
epinikion (Olymp. XIV)
een kort lied voor een jong
hardlooper nit het Boeotische stadje Orchomenos het
krachtige en niet door de politieke gebeurtenissen geschokte
bewustzijn van zijn dichterroeping en zijnen dichteradel.
Ook thans vergeet zijn geest niet dat BoeDtie zijn vaderland is. Orchomenos is de woonplaats van den jongen
Asopichos, dien zijn lied geldt, maar het is tevens de zetel
van de Chariten, de godinnen der bevalligheid. Haar draagt
hij zijnen zang op. Inderdaad het is een welsprekend
samentreffen, dat bij den opgang van Hellas' gloriedag, in
den morgenstond van Athene's grootheid, die geen gevaar
zoo zeer had to duchten en geen schuld zoo zwaar zou
boeten als de hybris, d.i. den overmoed die de gratievolle
zelfbeperking niet kent, Pindarus, de Boeotische zanger,
zijn eerste Olympische lied aanvangt met een hulde aan de
Chariten, „wier hulpe vraagt al wat er zoet is voor den
mensch, buiten Welke geen wij sheid, geen schoonheid, gees
glans bestendig is".
Deze lofzang aan de Chariten, waarin voor het eerst
de volkomenheid der voltooide schoonheid van vorm en
taal door den dichter werd bereikt, is als het motto voor
de groote periode zijns levee, die na 476 volgt.
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II.
De jaren na 476 toonen Pindarus in zijne voile kracht.
Het is alsof het tijdperk van afzondering en gedeeltelijk
stilzwijgen dat aan zijn eerste optreden to Olympia is voorafgegaan, eene retraite voor hem is geweest, onmisbaar indien
de Muze hem de diepste geheimenissen parer wij sheid en
kunst beide zou kunnen openbaren.
De stroom zijner liederen vloeit in deze jaren zoo rijk
dat een eenigszins regelmatig en op den voet volgen van zijne
kunstenaarsontwikkeling onze schets to uitvoerig zou makes.
Toch blij ven wij nog een oog enblik de biografische lij n vasthouden, en den dichter zelf vergezellen, die van nu aan,
losgemaakt uit zijn Boeotisch isolement — ofschoon Thebe's
zoete naam nooit zonder betuiging van liefde en eerbied
door hem wordt uitgesproken op andere wij ze dan de
staatsmannen van zijn tijd, dock niet in mindere mate,
de zaak van het Panhellenisme dient. Thans geldt in den
volsten zin des woords de beeldspraak die hem zoo bijzonder dierbaar is geweest, thans schiet hij waarlijk als een
adelaar hoop de lucht in en overziet zijn scherp oog het
gansche „groote Hellas " . Naast het glanzende Athene, naast
Thebe fier op Naar „gouden schilden ", en Aegina de „ster
der zee", naast het hoogheilige Pytho, den zandigen
Isthmus en de heerlij kheid van Olympia vragen nu andere
streken zijn dichterlij ke toewij ding : Sicilie, de Italische trust,
Thera, die edele steer in de Cycladenzee, en eindelij k de
van balsem geurende Witte trust van 't schatrijke Cyrenalca. Overal zal hij komen in het feestgewaad van den
heiligen zanger. Als goddelijk gezant staande voor het
aangezicht van koningen en tyrannen zal hij in het merkwaardige idealisme zij ner iedere werkelij kheid veredelende
hoogheid van opvatting hun tij deli] k werk louteren en
verheffen tot historische onvergankelijkheid.
Wie den arbeid van Pindarus en de persoonlijkheid der
door hem bezongen vorsten niet van nabij ke pt, zal licht meenen
en dat in deze laatste woorden groote overdrijving ligt, en naar
bewijzen vragen. Doch indien iemand zoo denkt, hij legge
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naast de groote Olympische tang en en naast de Pythische die
of aan Theron van Akragas of aan Hiero van Syracuse zij n
gewi j d, de schets van de krij gsbedrij ven en de staatkunde
dezer Sicilische vorsten, zooals de historie ons die doet
kennen. De beteekenis der Sicilische staten, voor de Grieksche
cultuur is altij d tweeledig geweest : zij waren een bolwerk
tegen den veroverenden aandrang der Karthagers, en tevens
gastvrije kweekplaats der Helleensche kunsten die steeds de
weelde hebben gezocht. De eigen geschiedenis echter van
Akragas en Syracuse geeft ons een wisselend verhaal van
stoere krachtsontwikkeling tegen over den Punischen vij and,
en van zeer cordate, aan alle gevoeligheid vreemde politiek
in hunne onderlinge verhouding : Theron van Akragas, Hiero
van Syracuse, het waren mannen die in hunne politieke
scherpzinnigheid en onaandoenlij kheid, in hunne gevoellooze huwelij ksvaardigheid en hunne vrij gevigheid ten opzichte
van menschenlevens op bijkans moderne wijze de telkens in
de wereldhistorie herhaalde type van den politicus vertegenwoordigden dien wij het duidelij kst zien in de wereldlij ke en
geestelijke vorsten nit het geslacht der Medici. Zij waren
den Grieken van 't vaste land in staatkundige ervarenheid
als in rijkdom een belangrijke schrede vooruit, en, ondanks
hunne zeer „reeele" politiek overtuigd dat zonder kunst
en poezie geen koningshof kan glanzen, openden zij gaarne
de „schitterende poorten" van hun rijk versierde paleizen
voor Griekenlands ku,nstenaars en dichters. Met beminlijke
openhartigheid plegen dezen die koninklijke gastvrijheid to
roemen. Veel van den fonkelenden wijn dien de wijze Xenophanes bezingt is gegist nit Sicilische druiven, de roemrij ke daden
en de agonistische overwinningen van Hiero en Thero zijn
om strij d verheven door den welsprekenden Simonides,
den gracielijk kleurigen Bacchylides en den , voornamen
Pindarus. Eenzelfde uitbarsting van den Aetna werd het
onderwerp van twee schitterende beschrijvingen, eene in
zwaargebouwde jamben van Aeschylus, de andere, in zeer
bewogen lyrisch rhythme, van Pindarus; en wanneer Hiero,
toegevend aan een aandrang van vorstenij delheid, optreedt
als Stedenstichter en can klein stadje op de helling van
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den berg ontvolkt ow een nieuw „Aetna" to stichten, dan
schrijft Aeschylus een tragedie ter eere van de nieuwe
stad en Pindarus verheft in zijne liederen den „oikist van
Aetna".
Het is zeer gemakkelijk dit vleierij to noemen, en van
Pindarus to spreken als van een „hofpoeet". De litteratoren
van het oude Hellas zijn daarin voorgegaan, deels nit
jalousie, deels nit sympathie voor persoonlijke onafhankelijkheid. De oude Atheners gedachten liever aan Sophocles, die
de vrij e lucht van Attica bleef verkiezen, dan aan Euripides,
die stierf aan het hof van Archelaos van Macedonie ;
zoo lag het voor de hand dat de latere rhetoren aan Pindarus als aan Simonides ginger verwijten dat zij de schoon
gestempelde Syracusaansche gouden staters to lief hadden
gehad, en velerlei bewij zen — ook uit de liederen der
dichters zelf bij een trachtten to brengen waaruit moest
blijken dat Pindarus en Baccbylides elkaar met vinnigen
naij ver de gunst van hero hadden betwist.
De laatste bewering
onbewezen en o.i. onbewijsbaar kunnen wij her geheel ter zij de laten ; de eerste
is in zoover van belang als zij in verband staat met een
zeer kenmerkende eigenschap van Pindarus ' Siciliaansche
liederen. Levendiger de architectonische schoonheid der
Syracusaansche vorstenwoning to schilderen dan hij het doet
in zijne harmonisch gebouwde strofen-pracht, is niet mogeli jk. In weer wisselende kleur den goudglans van pijlers
en wanden, van bekers en drinkschalen to zien en to
roemen, zou niet gemakkelijk vallen. Pindarus' poezie, in
den vollen zin des woords poezie van den rijkdom, is zelve
in ongeevenaarde mate kleurig, en zij draagt sieraden van
zoo fonkelende pracht als slechts een buitengewoon fijn
ontwikkelde smack kan wagen to dragen; en zelfs zijne kunst
is aan het gevaar van overlading niet altij d ontsnapt.
Geen wonder dat Pindarus welbehagen vond zoowel in de
heerlij kheid van den rij kdom, dien Sicilie hem to aanschouwen gaf, als in de vorstelijke milddadigheid die
hem telkens de kostbare phiale op nieuw vul de. Ver
van hem de gedachte dat den dichter betaling van
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zijnen arbeid zou hebben vernederd, of hem zou kunnen
dwingen tot onderdanigheid.
Even treffend als zijn edele onafhankelijkheid tegenover de vorsten van Sicilie, is de bijkan.s nai:eve wijze
waarop hij hen in hunne persoonlij-kheid begrijpt. Natuurlijk
laat de historie het beeld van den tot heerschen geroepen
diplomaat, die Syracuse tot grootheid heeft gebracht, in de
grondverf, en zwijgt zij van zijn glans als koninklijk gastheer, ,
van zijn hof; rij ker aan zangers dan eenig tyrannenpaleis
voor hem was geweest. Hierin vult Pindarus onze kennis van
Hiero, om zoo to zegg en, met feitelij ke bij zonderheden aan.
Maar wanneer hij deze mannen van de realiteit meevoert
op zijn eigen dichter-weg, wanneer hij hen stelt in het
midden tusschen de onvergankelijke heerlijkheid van het
verleden en de hooge beloften der oneindige toekomst,
dan zien wij in zijn vorstenspiegel nosh Thero van Akragas nosh hero van Syracuse, maar Pindarus zelven, ook
nu nog den Pindarus van Thebe.
Noch om Thero, nosh om hero, boeit ons die „vorstenspiegel", zoozeer als om het met de jaren klimmende
talent van den dichter, die steeds met meer bevallig gemak
het tijdelijke en het eeuwige verbindt. Als hij de ag onisti.sche triumfen van een vorst als Thero bezingt dan zal hij
niet aarzelen to toonen dat hij noch diens politieke teleurstellingen noch diens zwakheden vergeet. Maar zijne fijngevoelige kieschheid ontneemt aan zijne oprechtheid alles
wat kwetsend kon zijn, of door to speciale banaliteit
doodend voor zijn eigen kunstwerk zou worden. Hetgeen
zijne vingers aanraken dat verheft zich terstond uit de
kleine wereld der bijzonderheden tot den makrokosmos in
welken zijn geest leeft. Want dit is misschien de meest
onbetwistbare karaktertrek van Pindarus' dichtergeest : zijne
wereld is oneindig : achterwaarts door de scherp geziene
gestalten der sage, in Welke hij gelooft en die voor hem
leven ; voorwaarts door de neveliger gekleurde vergezichten
van zijne onsterfelijkheidsovertuiging.
Reeds in den eersten aan Thero gewij den Olympischen
zang (Olymp. II), geheel in den grooten stij 1 g ebouwd,
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kan men dat opmerken. Pindarus weet zeer wel dat de
vorst Bien zijn „phorminx-bestierende" liederen zullen bezingen, in zijnn politieke leven gevaar, verdriet en zorgen, ja
vrees voor verraad ruimschoots heeft gekend ; en zwijgen
zal hij daarvan niet. In den aanhef van zijn hymne moet
alles glanzen en schitteren : rij kdom van kleur en klank
is steeds het ,;verre lichtende aangezicht van den voorhof
zijner zangen". Eerst dus zij Thero gehuldigd als gastvrij
koning, ais steunpilaar van Akragas, als bloem van zijn
geslacht, en dat geslacht zelf als „oog van Sicilie ". Maar
dan begint de klank van het lied zachter to Worden : het
statige rhythme nadert den toon van het gebed en niet slechts
vraagt de dichter dat Zeus voor Thero de zege bestendige,
maar ook dat hij van het verleden zelfs door zijne hand
niet to vernietigen — zooveel uitwische als hij door den
zegen des hedens vermag : „dan sterft het feed in zijn
aanhoudend keeren bedwongen door een edele vreugd."
Doze prediking is zuiver-Helleensch. Ons zou ze nauwlij ks vertroosten. De dichter weet ook wel dat hij Naar
staven moet. Weer knoopt hij zoo als hem welgevallig
is --- eon dubbelen band. Is Thero niet door zijn afstamming aan Thebe verwant ? Niet uit het geslacht van Kadmus ? Ook bij de dochters van Kadmus word zwaar leed
door groote vreugd verwonnen. Na eon verscheurend lij den
leeft Semele, door Zeus, door Pallas, door Dionysos bemind,,
op den Olympus. Even rij k is na droef lij den ook Thero's
lot: zijn heerschappij is ongeschokt, zijn roem door agonische triumfen verhoogd, zijn rij kdom is stralend door
zijne deugden ... , als hij nu ook de toekomst kent !
En hier doet, onverwachts, Pindarus eene schrede, die
wij hem to voren niet zagen doen. Is Thero in staat die
schrede met hem to doen ? Is deze behendige stedenveroveraar eon mysticus ? Om het even, als zijn dichter het
het maar is! Achter de rij van Thero 's behaalde en beloofde
triumfen trekt voor Pindarus de novel op, die de toekomst
b€dekt, en de Thebaansche ziener staart in de velden der
eeuwigheid : „Der gestorvenen zwakke geesten betalen hun
boete : — in Gods rijk onder de acrd richt bunne zonden
0. E. XIII 9
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Een die naar harden nooddwang rechtspreekt, wanneer de
vromen nacht en dag gelij keli j k het zonlicht sm akend een
lichter levee voeren, noch de aarde ploegen, noch de zee;
zij die in trouw aan eens gezworen eed hun lust en welbehagen vonden genieten daar bij hoogvereerde goden een
leven van tranen vrij, terwijl de anderen zwoegen onder
moeiten niet om aan to zien. Maar wie 't vermochten,
en Kier en ginds driewerf vertoevend, van zonden vrij hun
ziele to bewaren, die volgen Zeus' weg naar den burg van
Kronos, waar nit de zee een zachter bries waait over
d'eilanden der zaal'gen. Da ar gloeit van goud op 't strand
en aan de slanke heesters de bloemenschat, dock 't water
voedt weer andere bloemen. Daarmee omvlechten zij zich
hand en hoofd, naar Rhadamanthys rechts-beslissing."
Midden in den geregelden gang van het loflied op een
Olympia-zege verrast zeker menigen lezer dit Hades-visioen.
Verbaasd door den nieuwen klank vragen wij naar herkomst,
strekking en inhoud dezer eschatologische belij denis, nooit
to voren van Pindarus' lippen vernomen. Inhoud en beteekenis zal ons duidelij ker blij ken, wanneer wij straks eene
poging doen om des dichters religieuze persoonlijkheid in
omtrek to schetsen, de herkomst is wellicht gedeeltelij k
aan to wij zen door to herinn eren dat Pindarus' reis naar
+Sicilie over Zuid-Italie, het vaderland der Pythagoreers,
predikers van de leer der zielsverhuizing, ging. Doch wat
de strekking aangaat, zij is duidelij k g eheel van poetischen
card; zij hangt sameii met des dichters zeldzaam ontvankelij ke en zeldzaam omvangrij ke verbeeldingskracht, door
Welke de horizont zijner visioenen van verleden en toekomst
zich bij ieder nieuw lied schijnt to verbreeden.
Een gevoel van onuitputtelij ken rij kdom draagt den
dichter in deze periode zij ner werkzaamheid. Wanneer hij
een volle reeks van voorvaderen heeft bezongen voor zijn
Agrigentischen gastheer, dan heet het nog: „Vele pijlen
draag ik in mij n koker Wier klank verstaanbaar is voor
hen die weten, dock voor de meesten vertolking eischt.
Mijne wijsheid is van den man die weet door aanleg. Zoo
mogen dan zij die slechts aangeleerde wijsheid bezitten
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laid hunne krassende stem verheffen : dat klinkt als 't
krij schen van den raaf tegen den godlij ken vogel van Zeus."
Zelfs in de jaren van des dichters hoogste glorie, then
Sicilie's vorsten zijn weg plaveiden met gotud, Coen aan den
heiligen maaltijd to Delphi zijn zetel als Godes gast steeds
gereed stood, en toen Athene hem de hoogste eere schonk
omdat hij de stad van Pallas had begroet als „glansrij ke
grondveste van Hellas' vrijheid" zelfs Coen zou zulk
eene taal aanmatiging hebben toegeschenen aan hen die
voorbij zagen dat de dichter nooit zich zelven roemt, maar
slechts de Muze Wier profeet hij is. Voor het overige,
een rij kdom van beeldende kracht, eene verscheidenheid
van inventie als de gedichten dezer periode ten toon
spreiden is ongeevenaard, zij spot met iedere poging tot
volledigheid in onze beschrij ving, zij verbiedt systematische
opsomming. Meer dan eenig ander Grieksch dichter blijft
Pindarus in waarheid ontoegankelij k voor hen die de
zware i.nspanning schuwen, vereischt voor de lectuur zijner
moeilij ke verzen.
Maar Welk eene verseheidenheid in de herschepping
zij ner altij d even levendige ontvankelij kheid ! Er is onder
de liederen voor Thero een, het derde Olympische epinikion, dat die levendigheid bijzonder scherp doet uitkomen.
Het is een zeer kort zegelied verbonden aan de hulde der
Dioscuren Wier beelden den ingang van het stadion to
Olympia versierden ; maar in dit korte lied is alles ernst
en eerbied. Voor het eerst heeft Pindarus de grijs-zilveren
tinten van Olympia's heilige olijvenwoud gezien en de eerbiedige ontroering gevoeld bij het aanraken der takken
van de hoog-heilige kransen ; nu spreekt hij in den ernstigen rhythmus der Dorische muziek het woord dat de mute
hem dringt to spreken. Een man, peen een heros nit zijn
eigene stad heeft aan Olympia dit geschern k gebracht. De
felle zonnehitte van het Olympia-dal — hoe brandt ze allen
wederom die in onze dagen ronddwalen op het marmeren
doodenveld ! -- heeft Herakles veranderd in verkwikkende
schaduw, toen hij de eerste olijfboomen daar bracht, gerooid in het heilige Apollinische land der Hyperboreers ;
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wie dat feit gedenkt, hoe heerlijk moet hem de krans dunken,
dien Thero thans om de slapen draagt... Zooals over alle
dranken het koele water triu.mfeert, zooals geen metaal
het stralende goud evenaart, zoo kan ook geen zegen den
vorst van Akragas nader tot de uiterste grenzen van sterflij k
geluk brengen dan deze Olympische eere.
En ziet, hoe in den dichter de kracht der beeldspraak
zelve doorgist, om straks op to bruisers in nieuwe heerlij kheid. Onmiddellij k aan di.t laatste woord van den derden
zang ontleent de dichter zijn wereldberoemden aanhef van
het eerste groote feestlied voor hero (01. I. i. h. j. 472),
wanneer het beroemde paard Pherenikos, onder den man
bereden, in het Olympisehe Stadion de overwinning behaald
heeft. De heerlijkheid van Olympia en de glans van Syracusae zijn vereenigd in dit lied, welks aanhef is op de
lippen van elk Pindarus-lezer. De architectonische bekwaamheid van den zanger komt in weinige liederen duidelijker
nit. In keur van schitterende maar korte woorden penseelt
Pindarus terstond bij den aanhef twee tafereelen van
eene voor hem onvergetelijke heerlijkheid. „Het uitnemendste is het water, het goud straalt, als 's nachts de
vuurgloed, nit boven al den mannenverheffenden rij kdom.
En zoo, mijn ziel, indien gij getuigen wilt van kampspelen,
waartoe zoudt ge in de middagklaarte helderder glans
afwachten dan de zon stralend aan wolkloozen hemel ?
Wie verwacht nog heerlijker schouwspel to vinden ter
bezingi.ng in de diepten van zijn geest dan Olympia bood
op dat oogenblik toen Pherenikos, door geenen prikkel
aangezet, voor zijnen meester den prijs behaalde...", aldus
ongeveer luidt de levendige aanhef van di.t koningslied.
Maar naast het beeld van Olympia ziet de dichter den
feestdisch van hero, en den vorst dien de Muzen eeren
ziet hij omringt van de zangers door hem geeerd : in dies
kring zal hij nu vo6r alles de glorie van Olympia verhe'en,
en de stichters gedenken van den grooten wedstrij d : Pelops'
jeugd, Tantalus ' verheffing en zijn vergrij p.
Slechts door zeer uitvoerige behandeling van Pindarus'
mythisehe verhalen zou in het licht kunn en gesteld worden
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op hoe veelzij dige wij ze de dichter de oude sagen, die
voor zijn geloovigen geest hoogere werkelijkheid bevatten
dan menig historiseh blad, weet to verheffen tot tafreelen
van ethisehe en religieuze beteekenis. Men moet met de
Grieksche mythologie zeer vertrouwd zijn om hare behandeling door Pindarus ten voile to waardeeren. Maar niet
alle strekking zijner kunst ontgaat aan den minder deskundi.gen lezer, niet de voorzichtige pieteit waarmee hij
terugwij st al wat de eer der goden zou besmetten, niet de
ongeevenaarde fijnheid van toets, noch de zeldzame reinheid van verhaalkunst. Ons treff'en die laatste eigenschappen
wellicht het meest als Pindarus de mythen bespreekt,
welke met den oorsprong van een door hem bezongen gesiach.t samenhangen, b.v. de geboorte van den stamvader nit
een jonkvrouw, zich buigende voor den wil der godheid.
Velen in aantal zijn bij Pindarus zulke verhalen, weinigen
naar den vasten
zijn sprekender dan de mythe, die hij
eisch der epinikia
invlecht in den zesden Olympischen
feestzang, voor Agesias.
Dit gansche lied is een proeve van de ongetemperde
poetische zeggenskracht des dichters. Het geldt pier de
eer to roemen van een man die overwinnaar is to Olympia,
medebestuurder van Zeus' heiligen vuurhaard aldaar, erfgenaam der Stichters van. Syracuse: vandaar zijn aanhef :
„Gouden zuilen wil ik stellen tot steun van den voorhof
des huizes : van den aangevangen arbeid moet het aangezicht stralen in de verte !" En dan roept hij Phintis den
wagenmenner van het overwinnende muildierenspan : „Tu.ig
thans voor mij uw krachtige muildieren op; een reinen
weg ga ik berij den: naar den oorsprong van mij ns helden
geslacht richt zich mij n tocht !"
Van de glansrijke woordenpracht der aanvangsstrofen
voert on s de dichter daarna in de stilte der landelij ke natuur,
waar Euadne de godendochter, aan den Alpheios tot jonkvrouw opgegroeid, door Apollo „wordt ingewij d in de zoetheden van Aphrodite " . Als straks daarna hare ure komt,
dan legt zij haar purperend-gelen gordel of en zet hare zilveren
waterkruik neer onder de zwart-blauwige rots. Zij baart
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een kind, van Gods geest vervuld. Apollo zelf heeft Naar
de Eileithyia zachtgestemd gezonden. De weeen zijn Naar
welkom, en snel treedt Naar kind aan het licht.
Naast dit eerste tafreel volgt dadelij k een tweede en,
in vlugge opvolging, straks een derde.
Euadne's vader heeft de zwangerschap zij ner dochter
eene „ondragelijke schande" geacht en is naar Delphi gereisd om Phoebus' raad to vragen. Door den God zelven
ingelicht, komt hij huiswaarts en vraagt terstond naar het
kind. Maar Euadne had vol bekommering ! het
knaapje neergelegd op den grond, en als zij is heengegaan
komen twee „helderoogige" slangen en voeden het kind
zorgzaam met kostelijken honig. Zoo vindt de koning zijn
kleinzoon „in de biezen en ' t eindlooze dorenbosch ; het
blonde en purperen licht van bloeiende violen overgolft
zijn teere lijf." Toen zeide Euadne dat zijn naam
in
lengte van dagen beroemd
Iamos (violenkind) zou zijn.
In snelle gezichten gaat zijn knapenleven voor des
dichters oog voorbij. Terstond is Iamos een jongeling en
ontvangt hij de vrucht van Hebe, de godin met den gouden
haarband : de blij de manbare jeugd. Dan daalt hij of
midden in den Alpheios (Olympia's heiligen stroom) en richt
zijn gebed tot zijn grootvader Poseidon en tot zij nen
vader, den god van Delos en Delphi. Onder den sterrenhemel, in de heilige nachtstilte der vallei van Elis klinkt
zijn reine stem die vraagt om eene eere tot hell van zijn
yolk. En hij hoort Apollo spreken : „kind, sta op", en hij
ziet hoe de god zelf hem den Kronosheuvel wij st, hem de
gave verzekerend van de dubbele voorspellingskunst Welke
de ' onvergankelij ke eer zal zijn van het priestergeslacht
waartoe ook Agesias behoort, het geslacht van de Iamiden
„die wandelen in het licht van smetteloozen voorspoed".
Reeds bij vele tij dgenooten van Pindarus moeten deze
schilderingen, afgezien van hare aangrij pende poetische
schoonheid, de gedachte hebben gewekt dat de „uitgezochte
gaarde der Chariten" die deze dichter bebouwde, van een
anderen tij d was dan zij zelf. Noch Aeschylus, noch Sophocles,
Wier mythologische koorliederen in diepte van vroom her-
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denken vaak Pindarus overtreffen, geven in die mate den
indruk van vast geloof in het mythisch verleden ; de oude
gestalten leven voor dezen dichter als voor geen anderen,,
als wellicht zelfs niet voor Homerus. Soms schetst hij ze
slechts in grauwe tint b.v. als Pyrrha en Deukalion na den
zondvloed neerdalen van den Parnassus, de eerste woonstee
bouwen, en zonder liefdesgemeenschap een yolk scheppen door
gods beschikking nit steenen geboren „en zij noemen hunnen
naam Laoi (steenen)"; dan weer waagt zijn vorstelij ke kracht,
die in reinheid scheppend voor geen godentoorn behoeft to
vreezen, zelfs den dartelen scherts der Olympiers to vertolken. Geen lied overtreft in dat opzicht het negende Pythische,
in 474 voor een Cyrenaeer gedicht. Nooit voor dezen had
de dichter aan zijn reine en geestige verbeeldingskracht
op zulk eene wij ze den teugel gevierd, als in deze verheerlij king van Cyrene's huwelij k met Apollo. Hier leeft alles
in ongerepte schoonheid. Cyrene's jonkvrouwelij ke kracht,
die zelfs de leeuwen niet vreest, Apollo in zijne aarzelende
begeerte, en bovenal de oude Chiron, de rechtvaardige, dien
Pindarus boven velen liefheeft. En over het gansche tafreel
straalt reeds de glans van Cyrenaica, van het geurige
Libye, dat den dichter wenkt tot zijn hoogste triumfen.
Immers, in de groote Pythische zangen, den Iv den en den
Vden, die in 462 voor Arkesilas van Cyrene zijn gedicht,
bereikt, zoo niet de vrome blijdschap, dan toch de lyrische
kun st van Pindarus haar toppunt.
Naast andere karaktertrekken reeds bij herhaling door
ons genoemd, treft ons pier meer dan ergens elders in zijne
poezie de onovertroffen techniek. vier is het zijn doel,
epische kunst tot lyriek to herscheppen, verhalen om to
zetten in tafreelen. De oorsprong der vorsten van Cyrene
en de beginselen der stad zelve zijn nauw verbonden aan
den tocht der Argonauten. Geen van des dichters hoorders,
die van die sage het verhaal niet kent. Maar Pindarus
verhaalt de sage niet zoo zeer als hij Naar dramatiseert,
vol en kleurig licht werpend op hare hoofdgestalten. Een
voorbeeld nit den rijkdom moge volstaan. Het brengt ons
in Jolkos, waar de oude Pelias, wederrechtelijk heerschend
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in de plaats van Jason's vader, leeft in killen angst dat
tot hem naderen zal „de man met den eenen schoen",
voor Wien het Delphisch orakel hem heeft gewaarschuwd.
En ter gezetter tij d komt een jongeling in Jolkos. Om
zijn schoone ledematen sluit eng-passend de kleeding
die men in Magnesia draagt, een panthervel dekt hem
tegen den killen regen van het gebergte. De sierlij ke
haarlokken heeft hij nog niet naar mannenaard afgesneden : rossig golven ze neer over zijn rug. Rechtuit
treedt hij voorwaarts. zijn eigen driestheid wegend. Niemand kent hem, dock telkens ffluistert een nit het omringende yolk een anderen godennaam, gissenderwijze : „Deze
is toch niet Apollo, nosh Aphrodite's echtgenoot, de god
met den gouden strij dkar ! Op het vruchtbare Naxos ligt
Iphimedeia's zoon Otos begraven, en gij met hem o vorst
vol vermetelheid Ephialtes. En voorzeker de snelle pijl nit
Artemis' koker heeft Tityos achterhaald .. , zoo moge elkeen leeren slech is to begeeren wat bereikbaar is !" En terwij 1
dan zoo alien gissen wie die vreemdeling kan zijn, daar
komt op zijn fraaiglanzenden muilezelwagen Pelias aan.
Wat niemand had gezien bemerkt zijn star-starende blik
dadelij k. Hij staat ontzet : duidelij k kenbaar is die eene
Schoen aan den rechtervoet alleen. Hij dringt zijn schrik
terug en spreekt hem toe met den gewonen groet : „Wie
zij t gij en uit Welk geslacht ?"
Nu volgt het antwoord van Jason, zedig en onbeschroomd. „Chirons lessen wil ik thans betrachten; immers
ik kom nit zijn grot waar Chariklo woont en Philyra. Daar
hebben de kuische dochters van den Centaur mij opg evoed. Twintig jaren heb ik daar vervuld : geen woord
gesproken geen daad gepleegd jegens hen onpassend. Thans
keer ik huiswaarts om de kroon, wederrechtelijk aan mijn
geslacht ontroofd, op to vragen.... "
Het tafreel van dezen jongen Jason, ideaal van Helleensche kracht en zedigheid, is een nit eene groote rij van
lyrische beelden, uit Welke Pindarus het gansche schilderij
van de Argonauten bijeenvoegt. De geheele Pythische zang
voor Arkesilas is een arbeid van de meest geacheveerde
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architeetuur. Immers niet toevallig is het dat Pindarus zich
zoo gaarne bouwmeester noemt. Zijne liederen zijn inderdaad
gebouwd: marmeren blokken, verankerd met brons en getooid met goud. In hun stiji heerscht vaste regelmaat: de
groet aan den overwinnaar voert steeds den zariger op tot
de mythen van het voorgeslacht en in die vlucht opwaarts
vindt hij steeds de vermaning, de opwekking, ook - als
voor den lijdenden hero - de vertroosting. Maar terwiji
dit een algemeene karaktertrek is van zijne kunst, kenmerken zich de groote liederen der tweede periode, vooral
die voor hero en Arkesilas door stijgenden glans. In deze
j aren, de gelukkigste van zijn dichterleven, rijst niet alleen
de mythische voortijd in steeds breeder tafreelen voor zijn
oog, ook zijn politieke horizont wordt steeds meer verruimd.
Thans kent hij. een grooter Hellas dan een dat alleen nit
Boeotië en Phocis bestaat. Naast den god van Delphi
ontvangt Apollo van Delos zijn hulde. Niet slechts hulde.
hij voelt zich ook tegenover Delos als tegenover Delphi
een vertrouwde, bijDa een huisgenoot.
Delphi en Delos, de beide haardsteden van Apollo,
gelijkelijk geëerd, Hellas gezien als eene eenheid waartoe ook
Sicilië en CyrenaIca behooren, ziedaar de verruiming van
politieke en religieuze opvatting, die in deze periode van
ongeëvenaarde productiviteit Pindarus tot den meest nationalen dichter heeft gemaakt. Niet zoozeer omdat Rhodus
en Loon, Syracuse en Orchomenos, Thebe en Athene
wedijveren om de eer van zijn lied, maar omdat hij, Welke
stad en Welk geslacht hij ook bezingt, onmiddellijk de
verborgen banden vindt die ieder gewest met de geheiligde
traditie der Yaderen verbinden. In dat groote Hellas blijft
Thebe de stad voor Welke hij zijn teederste woorden van
liefde bewaart, maar het zijn geen ijdele, betaalde woorden
wanneer hij de Olympische Goden noodigt in de meeslepende taal van zijn dithyramben om to gast to komen
op het wierookrijke marktplein van het heilig Athene. En
wederom, wanneer hij in zijn lied, kleurenrijk als de bloemendragende lente der Dionysia, den Atheenschen Bacchos begroet als den zoon der Thebaansche Semele, dan brengt hij aan
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Attica's hoofdstad een broedergroet, wel bij machte, om
alle vroegere koelheid to doen vergeten.
III.
Zoo is het niet gebleven. Wanneer de eerste jaren der
gemeenschappelijke krachtsontwikkeling voorbij zijn, clan
komt de tij d van de triumfen der Atheensche democratie,
van de partijwoelingen in Boeotie, van de rivaliteit tusschen
Thebe en Athene, en den hernieuwde aanval der stad van
Pericles tegen Aegina, eindigende met de on derwerping
van het eiland.
Weinig in aantal zijn de liederen van Pindarus die
ons nit deze laatste periode bewaard zijn, en het zou een
hachelijk werk moeten heeten nit deze de geestelijke geschiedenis van de laatste levensjaren des dichters to willen
putten. Den bezielden toon van bl.ij dschap, die ons in de
groote feestzangen der gloriejaren met zoo onstuimige
kracht tegenklinkt, vernemen wij niet weer; talrij ker worden
de korte spreuken van levenswijsheid, ernstiger de vermaningen tot berusting, tot vrede en zelfbeheersching.
Zooals gezegd werd, deze laatste liederen zijn niet talrij k,
maar door hunne onverzwakte kracht en diepen ernst geven
deze zangen nit den laatsten levenstij d des dichters, wellicht
nog duidelijker dan de lange zegezangen zijner vroegere
jaren ons in zijn persoonlij ke religieuze overtuig ing een blik.
De godsdienstige overtuiging van Pindarus, in de
vorige bladzij den herhaaldelij k terloops aangeduid, verdient
reeds daarom afzonderlij ke beschouwing, omdat hij vooral
als geloovige veeleer een der grootste zonen van een wegstervend geslacht, dan een schepper van nieuwe gedachten
is geweest. Zeker was het wel de Boeotische afzondering
geweest, die in zij ne jeugd de twij felzieke taal der philo sofische dichters en het dartel ongeloovig gezang van
sommige lyrici aan zijn oor deed voorbijgaan. Maar ook
nadat hij als man midden in de panhelleensche beweging
was getreden bleef hij zij ne Muze getrouw, en zij heeft
hem dit vergolden. De traditie aanvaardt hij, hoewel hij
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geleid door de Waarheid die zijne Godin hem toont -de overlevering vrij moediglij k zuivert van wat hem onrein
of aanstootelijk dunkt. Soms verzwijgt hij een mythe op
dien grond, soms breekt hij plotseling den draad 'van zijn
verhaal of om nit to roepen : „Weg met zulk eene taal;
't is booze wij sheid to schimpen op de goden." Maar
zij ne wij ziging der godensag e is ver verwij decd van de
kritiek zij ner intellectualistische of modern denkende
Atheensche tijdgenooten. Zijn godsgeloof is niet slechts in
den vorm of naar de eischen zijuer poetische verbeelding
maar in het wezen der zaak anthropomorfistisch. Als de
Isthmien gevierd worden, richt Poseidon
den drietand
recht omhoog geheven zijn snelle wagen over de golven
feestwaarts, gelijk eertijds Homerus zelf hem zag omdarteld
van spelende dolfijnen. Als Tantalus noodigt, zitten de
goden alien aan bij het feestmaal. Op den Olympus ruischt
de heilige feestmuziek nit de snaren van Apollo's gouden
her: het vuur van Zeus' bliksem is een wijle gedoofd als
die tonen klinken en de adelaar sluimert in stillen vrede;
dock zi j, die Zeus niet lief heeft, staan ontzet bij het geluid
dat de hooge harmonie van den Olympus vertolkt ; Typhon
siddert onder den bodem van Sicilie dat zijn ruige Borst
bedekt.
Deze Olympus, hoezeer gekleurd door des dichters
nooit rustende verbee]ding, is niet maar eenvoudigweg een
visioen, zij is in wezen werkelijk, want hare Goden zijn
wexkelijk. Lang voor den stoIcus Aratus heeft Pindarus
het gezegd : „Uit eene moeder zijn Goden en menschen
geboren", maar hij voegt daaraan toe: „groot is de afstand
die hen Scheidt". En deze overtuiging is immers de grondslag zijner poezie ! Zijne helden zijn immers bekleed met
de kracht hunner godlijke vaderen !
Maar het anthropomorfisme der oud-grieksche dichters,
de kinderlij ke voorstelling van al die strij dende en werkende
goden, met hun toorn, hun hartstocht en hunne liefde, sluit
dieper geloof in godlij ke almacht, recht en genade niet
nit. Pindarus troost en vermaant zijn vorstelij ke vrienden
niet slechts met een beroep op de macht van Zeus of
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Apollo, maar tevens met de prediking dat „het geslacht
der goden trouw is", en „dat God vermag nit duisteren
nacht het ongerepte Licht to doen verrijzen".
In de geheele reeks van Pindarus' liederen leeft door
dat geloof, ondanks leed en teleurstelling, ondanks strij d
en verraad, zooals niet in de laatste plaats Sicilie den
dichter to zi.en gaf, een merkwaardige blij moedigheid, wortelende in de overtuiging dat het heden, all een in schijn
eene ophooping van willekeurige toevalligheden, in werkelijkheid eng is verbonden niet slechts met het mythisch
verleden, dock ook met de verre geheimzinnig e toekomst.
In den achtsten Pythisehen zang geeft de vijfenzeventigjarige in een taal die niemand kan misverstaan de slotsom
zijner levensbeschouwing: „Kinderen van eenen dag ! Het
droombeeld eener schaduw is de mensch . , . Maar als de
glans des lichts door god gezonden den sterveling bestraalt,
dan gloort voor hem de helle dag en lieflij k leven."
Die lichtglans en dat lieflij ke leven zij n van deze aarde.
Somwijlen
wij zagen het reeds in een der zangen voor
Thero van Akragas laat Pindarus zijne gedachten nog
verder zweven. In zeer levendig e, maar ook uiterst menschelijke bewoordingen getuigt hij soms van het lot dat
elders de gezaligden wacht na hunne boete en reiniging.
Zelfs vindt een enkele maal zijne verwachting aangaande
dit latere leven geestelij ker vertolking dan die welke
de materieele heerlijkheid der elysische velden beschrijft.
In een fragment van een zij ner verloren treurzangen heet
het: „Daar bereiken in zaligheid alien het eind hunner
zorgen; wel volgt aller lichaam den machtigen dood, maar
een levend beeld blijft over: dat alleen stamt nit de goden.
Het slaapt zoolang de lichaamsledematen werken; maar
slapen wij, dan toont het ons in vele droomen de naderende
scheiding van de smart en vreugd."
De eschatologische bespiegelingen van Pindarus, getuigenissen van den geestdriftigen ernst met welken de dichter
zich verdiepte in de Orphische en Pythagoreischee mystiek van zijne dagen, zij n zonder twij fel voor de kennis
van Griekenlands godsdienstige ontwikkeling van groot
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belang. In zij ne poezie echter liggen zij op den achtergrond.
Niet wat hij van de eeuwigheid hoopte, maar wat hij in het
aardsche levee zag, heeft aan den dichter zijn grooten invloed
verzekerd. Bij de Grieken zoowel als bij de latere geslachten
is steeds die invloed meer in de diepte dan in de breedte
werkzaam geweest, en onze bij zondere bewondering voor des
dichters voornamen geestesaanleg, voor den adel zijner
gedachten en voor de ongeevenaarde stoutheid zijner beeldende dietie mag ons niet doen voorbij zien dat de schittering van al het goud, de geur van al de bloemen met
Welke hij zijn poezie tooit, de overlading to dikwijls naderen. Bij de talrij ke „sehuimende bekers met fonklenden
wij n" die hij zij nen gasten aanbiedt, komt soms zijn eigen
woord ons op de lippen : „over alle dranken triumfeert
het zuiver water".
Toch blijft Pindarus voor ieder, die de inspanning
welke en zijn vlucht en zijn moeilijke taal vorderen trotseert om hem to volgen, onvergetelijk. In de lyrische
poezie der Grieken is geen diehter hooger gestegen dan
hij, en zeker is nooit een lyricus meer dan hij in den vollen
zin des woords dichter geweest.

EEN TROEPENLICHTING IN DE
DAGEN VAN MAURITS
DOOR

P. GEYL.

II. (Slot)
In dezelfde dagen, dat Johan Ernst to Venetie met
groot eerbetoon en feestelijkheid ontvangen werd begin
April -- liepen de schepen met zij ne regime nten binnen.
Hun overtocht was alleszins voorspoedig geweest en had
lets langer dan een maand geduurd. Alle vreeswekkende
g eruchten van de verleden maanden ten spij t, hadden zij
noch van de Spaansche, noch van de Napolitaansche vloot
overlast ondervonden. De manschappen waren gezond en de
Italianen over hun staat en hoedanigheid zeer tevreden.
De regimenten werden in eens door naar Istrie gebracht.
De regeering verlangde, dat zij van daar onmiddellij k naar
het oorlogsgebied zouden worden doorgezonden, maar de
graaf weigerde hiertoe mee to werken, indien niet eerst de
nog steeds hangende kwestie van zijn eigen en zijner hoofdoffi.cieren bezoldiging werd opgelost. Hij zelf kreeg 1000,
Rocquelaure 300 dukaten in de maand, de anderen verschillende sommen naar gelang van hun rang, tot een gezamenlijk bedrag van 700 dukaten in de maand. De reeders

EEN TROEPENLICHTING 1N DE DAGEN VAN MAURITS.

383

voldeed Johan Ernst, maar hij rekende den koers van 't
geld 4 % hooger dan hij. to Venetie gold. Hij deed aldus
niet onvoordeelige zaken, hoewel er al spoedig klachten
kwamen over de toegestane maandgelden. Het salaris van
den graaf werd voldoende geacht, vernam Suriano in
Holland nit de brieven der ofl'icieren aan hun betrekkingen,
maar dat der hoofdoflicieren was zeer schraal, x) Later
schreef Johan Ernst zelf, dat zijn officieren waren „pens
d'aultre qualite que de se pouvoir contenter de si peu do gage,
leer reputation los obligeant a plus grande despence". Maar de
Senaat vond, dat hij zoo hoog gegaan was als mogelijk,
en alleen „uit zuivere geneg enheid tot die voortreffelij ke
natie".
Ofschoon deze zaak alzoo geschikt was, bleven de
troepen nog tot Mei in Istrie. Eerst toen ontvingen zij
patenten om op to breken en werden to scheep naar Monfalcone ten Zuiden van Gradisca gevoerd, waar zij opnieuw
een maand lag en, voor zij bevel kregen op to rukken ten
einde aan de belegering van Gradisca, die nu al bijna
anderhalf jaar duurde, deel to nenlen. Toch had men to
Venetie in 't begin van 1617 reikhalzend naar de Hollandsche troepen uitgezien. De toestand was ver van schi.tterend. Men was in de onnlogelijkheid het leger, waar
groote sterfte heerschte, aan to vullen : nergens dan langs
den zeeweg kon versterking naderen. Vanwaar dan nu die
traagheid?
Johan Ernst wierp ernstiger zwarigheden op dan over
de betaling. Van den aanvang of weigerde hij zich onder
het bevel to stellen van don Giovanni de Medici, zich
beroepend op het artikel der capitulatie, volgens hetwelk
hij slechts aan den Generalissimus der Venetiaansche strij dde vertegenwoormacht of aan de Provveditori general1) In de nota van Lionello, aangehaald op blz. 272, wordt de bezoldiging van een Staatsch kolonel — zonder de inkomsten van zijn vendel —
gesteld op 400 gid. in de maand; de luit.-kol. krijgt 250 gld.; de majoor
120 gld.; de kwartiermeester 80 gld.; de provoost 40 gld. — Volgens den
man, die later Johan Ernst's nalatenschap to regelen had, was zijn salaris
alles behalve voldoende : zie blz. 397.
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digers van den staat gehoorzaamheid verschuldigd was.
Don Giovanni had den titel van Maestro del Campo generale;
de Zllmo Lando, een Venetiaansch nobile, stond met hooger
rang boven hem; maar althans voor Gradisca, waarheen
men Johan Ernst bestemde, was don Giovanni onbeperkt
gezagvoerder. De Venetiaansche reg eering wenschte dus
in 't belang der eenheid in 't bewind van zaken, dat de
nieuwe troepen onder het bevel zouden komen van den
man, die tot nog toe het beleg had geleid. De tij d verliep
onder de pogingen, die de Signoria aanwendde om den
graaf tot toegeven to bewegen.
In Den Haag werd het geval, zoodra men er, in de
eerste heift van Mei, kennls van had, druk besproken.
Suriano, steeds waakzaam, speui •de ijverig naar de meeningen
en werd niet moe het standpunt van zijn regeering to verdedigen en Johan Ernst 's ongelij k toe to lichten. Daar
hij zeer goed wilt, hoe groot het overwicht was, dat de
prins oefende over zijn neef zoowel door zijn persoonlijkheid als door den machtigen invloed, die den ander baten
baten kon, vas hij er vooral op nit hem to bewerken. Hij
durfde echter de teere kwestie niet het eerst aanroerei
en bij een onderhoud op 6 of 7 Mei zweeg ook Maurits
er over, ofschoon hij in vage termen verklaarde een brief
aan den graaf to hebben geschreven, waarin hij hem vermaande, „sneer er naar to streven zooveel mogelijk reden
tot tevredenheid to geven en goed zijn dienst to verrichten
dan naar iets anders " . Maar enkele dagen daarna wist
iedereen van de zaak : De ordinario uit Italie had verscheidene brieven van personen nit 's graven omgeving
meegebrach.t en in 't bizonder de heer Dimmer, raadsheer
van den prins, was uitvoerig ingelicht door zijn noon, die
auditeur-generaal der troepen en surintendant van het huis
van Johan Erst was. De vader liet Suriano den brief
lezen 1), die ongeveer het volgende bevatte : „Wij zouden
reeds in het kamp zijn, indien er niet een onbeteekenende
moeilij kheid was gerezen over het bevel; maar die zal wel
1) Die dus waarsehijnlijk in het Fransch gesteld was. Gemeenlijk
Bchreef de auditeur-gen. zijn tiader in het Nederlandsch.
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spoedig zijn opgelost, want de Senaat beijvert zich in 't
zoeken naar een bevredigende oplossing en de graaf is tot
allerlei concessies bereid". Dimmer Wilde dezen brief ook
aan Zijn.e Excellentie laten lezen en Suriano bereidde hem
op die ontmoeting voor door een betoog over het hooge
belang der kwestie.
Maar Maurits was uit zichzelf al overtuigd genoeg.
Hij ried Dimmer, gelijk deze aan den resident oververtelde,
zijn zoon to schrijven, dat ook hij den graaf zou aansporen
zich to schikken en de gelegenheid om zulk een eervollen
dienst to bekleeden niet to bederven. En daar Suriano
tevens van een van 's prinsen ondersecretarissen had vernomen, dat de brief, waarop deze de vorige maal gezinspeeld had, bo vendien nog de aanmaning bevatte „om op
zekere punten niet zoo lastig en ongevoelig to wezen, ten
einde de gunst der Venetiaansche regeering to verwerven",
achtte hij het gepast onder voorwendsel van andere m:ededeelingen Maurits nogmaal to bezoeken en dank to zeggen
voor zij ne bemoeiing. De Prins sprak de hoop nit, dat de
zaak in orde zou zijn, voor zijn brief Venetie bereikte.
De kapitein van Maurits' lij fgarde verzekerde Suriano,,
dat een slecht raadgever van 's graven optreden de schuld
moest zijn. Hij zocht die in de onmiddellij ke omgeving,
iemand, „die om vooruit to komen of met een ander doel
hem onverstandige dingen in 't hoofd praatte. Want de
graaf was een allerbeste man, maar 't was gemakkelij k
slechten invloed op hem to oefenen, indien men 't wel
aanlei en met geduld voortzette. Maar het was ook gemakkelijk hem met zachtheid to leiden en tot alle goede
besluiten to brengen. Hij, de kapitein, kende hem goed
nit jarenlangen omgang". Hij verwachtte ten slotte, dat
Johan Ernst „meer nosh min" zou doen dan wat Zijn
Excellentie hem geschreven had.
En inderdaad, den 9den Mel was 's prinsen brief verzonden, in de eerste week van Juni kwam Kier het bericht,,
dat de geschillen waren bij gelegd. hit wat de Senaat aan
Suriano schrij ft, blij kt weliswaar, dat dit geschied was,
voor het schrij ven van zijn reef den graaf bereikt had.
0. E. XIII 9
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Maar onmiddellij k na de overeenkomst had Johan Ernst
nieuwe bezwaren opgeworpen en dat die zoo spoedig waren
overwonnen, schreef men toe aan den invloed van Maurits'
juist van pas komend woord. De Senaat droeg zijn resident
dus op, den prins to gaan dank zeggen voor zijn tussehenkomst en spoorde hem aan to zorgen, dat door Maurits,
Dimmer en Wien hij bewerken kon, zou. worden voortgegaan met in de goede richting op den graaf to werken.
Ingevolge de schikking had Johan Ernst eindelijk
Venetic - het terrein der onderhandelingen verlaten
en zich naar Istrie begeven om zijn troepen in den oorlog
to voeren. Het was geen gelukkig voorspel tot de onderneming geweest. De graaf gedwarsboomd in zijn allereersten
aanloop tot die hoogheid, waarnaar hij zoo hartstochtelij k
streefde, voelde zich vernederd door het opgeven van zijn
pretenties en zijn wrok richtte zich voornamelij k tegen
Don Giovanni, dien hij in 't vervolg verdacht van stelselmatigen toeleg hem in zijn eer to treffen. Terecht misschien. Het laat zich althans hooren, dat de Maestro del
Campo met meer argwaan en hoonend zegebesef dan met
verheugde hartelij kheid den man ontving, die met zooveel
moeite er toe gebracht was m oeten worden zijn meerderheid to erkennen. Toen Don Giovanni meedong naar het
kolonelschap, dat door den dood van een ander Hollander
in Venetiaanschen dienst van Wassenhoven was
vacant gekomen, veronderstelde de consul Ouwerx, dat dit
slechts voortkwam nit een zucht Johan Ernst in de wielen
to rij den : „uuyt pick omdat S. J. graef J. E. gerecuseert
heeft onder zijn commandement to staen". Dat was in
iezelfde dagen, dat de overeenkomst tot stand kwam.
Spoedig zouden er heel wat ernstiger redenen tot vij andschap over en weer bestaan.
De aantocht der beide Nederlandsche regimenten was
door schitterend succes in den aanvang bekroond. Twee
sterke schansen vielen hun aanstonds in handen, de eerste
zonder slag of stoot, de tweede na hardnekkige tegenweer ;
beide in de eerste vierentwintig wren rla hun aankomst.
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Hevige slagregens beletten thans echter het voortgaan en
er werd vdor alles een kamp opgeslagen.
Ik moet bekennen er niet in geslaagd to zijn, mij nit
de mij ten dienste staande bronnen een klare voorstelling
to vormen van de nu volgende krijgsverrichtingen. Het is
mij daarom to weer onmogelij k een oordeel uit to spreken
over de gegrondheid van Johan Ernst's bezwaren tegen de
opperste leiding. Niettemin kan ik in hoofdzaak meedeelen,
en pier en daar toelichten, waarin zijn bezwaren bestonden.
Een telkens weerkeerende grief van den graaf was,
dat van de plannen, die hij aan den opperbevelhebber
voorlegde geen notitie werd genomen. Naar het schijnt
be yond Don Giovanni zich niet bij Gradisca, maar bij
Goritia (Görz), meer naar 't Noorden. Tevergeefs drong
Johan Ernst erop aan, dat men eerst Gradisca nemen zou
en zijn krachten niet versnipperen. Hij weer op het gevaar,
dat de stad, door to weinig troepen onvoldoende ingesloten,
van le vensmiddelen zou worden voorzien en Wilde om dat
to verij delen een fort Stella nemen. Hij werd daarentegen
gedwongen zijn troepen to gebruiken tegen een andere
schans, in een boschje Robia, die naar zijn waarschuwing
voor zijn m acht to sterk zou blij ken. De uitkomst bewees
in dit geval, dat hij g elij k had. Toen hij, om niet door
lang er tegenspreken voor een lafaard to worden aangezien,
die schans bestormde, werd hij met groote verliezen afgeslagen. De Rocquelaure werd bij die gelegenheid ernstig
gewond : ook hij blijkt van meening to zijn geweest dat
deze onderneming to zwaar was en hij diende don Giovanni
op een hoonende opmerking van rake repliek : „Don Joan
de Medici" aldus Ouwerx, „seyde dat hij moet hadde met
100 man hem in die bresse (er was een bres in de schans)
to logeeren," waarop Mons. de Roccoloir antwoordde : „en
als ick met thien man daer in waer, soude U.E, repoisseeren en tegenstaen". Wij st deze altercatie reeds op een
weinig vriendschappelij ke verhouding, volgende gebeurtenissen verergerden de onaangenaamheden. Johan Ernst
had een volledig plan op schrift gesteld om de gevreesde
proviandeering door den vij and onmogelij k to maken. Men
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had hem hierom verzocht, then een slecbts door het breken
van een vlot verijdelde poging de gegrondheid van zijn
waarschuwingen had bewezen. Het plan werd aanvaard,
maar niet uitgevoerd en eenigen tij d daarna slaagde de
vij and er inderdaad in levensmidd elen binnen G radisca to
brengen. „Ook then", schrij ft de graaf, „was ik onschuldigaan den smaad, die mij hierdoor was aangedaan." Een
smaad nog verergerd, doordat een poging om de terugtrekkende vij anden to achtervolgen mislukte, door den
onwil van Don Giovanni's ruiterij om Johan Ernst naar
behooren to steunen. Welk een indruk dit alles maakte
op de manschappen kan men opmaken uit het boekje van
een man, die den tocht heeft meegemaakt, Linsay 1), die
kortweg spreekt van „de quade practij ken ofte verraderie
van don Jan de Medici".
Onder die bedrij ven waren de troepen van den onvoorspoedigen krijgsman tot een "schamel hoopje weggeslonken.
Carleton had wel gelij k met zijn uitspraak, dat de meening
bevestigd was, „that tramontans do not so well in the wars
of Italy as Italians on this side the mountains." Toeh waren
er bij zondere omstandigheden, die de buitengewone snelheid verklaren, waarmee deze regimenten, die de tevredenheid van Maurits en de bewondering der Venetianen hadden.
opgewekt, to gronden gingen. Het was niet alleen het
klimaat, dat hen sloopte. Wel vertelt Linsay, dat reeds
to Pirano onmatigheid in 't genot van wijn en vruchten
een aantal van zijn makkers deed bezwijken ; en ook de
regens gevolgd door groote hitte, maakten talrij ke slachtoffers : Linsay noemt behalve drie andere aan ziekte gestorven kapi'eins de heeren van Cloetingen en Brederode :
de dood spaarde den echten noch den valscheu tak. Maar
het vuur van den vij and was ook niet zonder uitwerking :
ons ,.Cori verhael" vermeldt drie kapiteins, die in de eerste
maanden sneuvelden. Er kwam bij en dit was een grief`
to meer tegen de opperste leiding, dat de zieken onvoldoende verpleging genoten.
1) Cort verhael vande reyse, enz.
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Maar het ergst van al was toch wel een misstand die
niet alleen de sterfte verhooa de, maar ook een rampspoedige desertie tengevolge had, en waarvan de graaf en
de Venetiaansche regeering elkander de schuld toekaatsten.
Er heerschte in het tramp een ontzettende duurte van
Ievensmiddelen. Johan Ernst en de zij nen hielden vol,
dat dit kwam, doordat de fouragedienst der Venetianen
onvoldoende vas. De regeering beschuldigde hem daarenteg en, dat hij zijn hoplieden toeliet een schandelij ken
handel met de levensmiddelen to drij ven, terwijl zij bovendien aan de soldaten de voile soldij niet uitbetaalden. In
elk geval was een niet to stremmen desertie er het gevolg
van en het bevorderde alweer de ontstemming der Nederlandsche officieren, dat de opperbevelhebber niet verhinderde, dat de gedrosten dienst namen bij de Zwitsers en
Italianen, waar zij, zooals Ouwerx zegt, „int aansien van
haere capiteinen militeeren, alsoo to paerde als to voet."
Dat al deze gebeurtenissen in den Haag de stof tot
vele gesprekken leverden, laat zich hooren. Suriano had
er heel wat mee to stellen. Op hem rustte, als steeds, de
taak a tort et a travers de partij van zijn regeering op to
nemen en Naar inzichten voor to staan, en, het moot gezegd, hij deed het met ij Yer en niet zon der succes. Na
het getob over het kommando waren de overwinningsberichten binnengekomen, die de beste verwachtingen
hadden gewekt. Men sprak reeds over den aanstaanden
val van Gradisca als gevolg van de voortreffelijkheid der
Nederlandsche troepen. Maurits, die eerst in de belegering van die sterke plaats, die steeds van nieuwen levensvoorraad kon worden voorzien, weinig heil had gezien, was
nu vol tevredenheid. Suriano had hem nooit tot zijn gen oegen krij gskundige inlichtingen kunnen verschaffen, maar
thans had de prins van de Rocquelaure een penteekening
ontvangen van de streek waar gevochten werd. Bij een
volgend onderhoud bracht de secretaris niettemin eon to
Venetie gedrukten plattegrond van het beleg van Gradisca
mee. Maar toen was de stemming al minder hoopvol.
Het bericht van de nederlaag voor de schans Rubia, waar-
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van Suriano tevergeefs getracht had in Maurits' oogen de
schuld op Johan Ernst e doen vallen, was tusschenbeide
gekomen. Maurits had natuurlij k ook van zijn neef en
van anderen in 't tramp zijn inlichtingen en hij blij kt
ernstig bezorgd over de wijze, waarop de taken van hooger
hand werden geleid. Het bericht over de hulpverleening
aan de belegerden tengevolge van het veronachtzamen
van 's graven plan was niet geschikt om hem gerust to
stellen.
In die laatste kwestie trok men trouwens algemeen
voor Johan Ernst partij. „De brieven der Hollandsche
soldaten", schrij ft Suriano, „geven een sgezind de voorstelling, dat de zaak zou zijn voorkomen, als de meening van
Johan Ernst was opgevolgd". Minder eenstemmig was men
over de oorzaken van de duurte in het kamp, van het
verloopen der regimenten dus. Wel gispte men algemeen,
dat de opperbevelhebber de desertie toeliet, ja men zei
zelfs in de hand werkte. Maar dat de duurte een gevolg
was van slechten fouragedienst, scheen tocr bezwaarlij k
vol to houden. Maurits, voor Wien al die tegenslag pij nlijk genoeg was en die natuurlijk poogde zijn neef to verdedigen zoolang het ging, Wilde eerst wel in overweging
geven, dat weggeloopen soldaten allicht geneigd zijn kwaad
to spreken van hun meerderen. Ook Oldenbarnevelt trouwens
wierp de schuld op de fourageurs. Dat was de voorstelling,
die uit het tramp gegeven werd door hen, die bun eigen
zonden to bedekken hadden : Suriano vernam van de vrouw
van 's graven betaalmeester, Abraham Pesijn, dat b.v. de
Provoost vier dergelijke brieven had geschreven. Maar niet
alleen beijverde zich de resident zelf om tegenover al zijn
bekenden in het licht to stellen, hoe het overloopen der
soldaten naar de Zwitsers, die immers niet weer soldij
hadden, bewees, dat de Nederlandsche kapiteins met de
betaling knoeiden ; hoe de duurte slechts van zwendel het
gevolg kon zijn: de kapiteins schaamden zich niet de nering
van zoetelaars to drij ven ; van voor Gradisca kwamen
allengs ook mededeelingen van de slachtofers : allen verlangden vurig naar het einde van den dienst, toch be-
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schuldigde niemand de Serenissima van slechte betaling.
En in het begin van Augustus kwamen zelfs een paar
soldaten in Holland terug, die uit het vendel van kapitein
Lodewijk van Brederode waren gevlucht : zij bevestigden
de brieven, die over dien gunsteling van den graaf van
Nassau reeds kwade noten hadden gekraakt : hij dreef een
volslagen handel in levensmiddelen en maakte daardoor
het bestaan van zijn mannen haast onmogelijk. Maar de
vrienden van den adellijken zoetelaar zochten het bedekt
to houden en wisten de deserteurs zoo wel vrees aan to
jagen, dat zij zich niet in Den Haag durfden vertoonen
en nalieten den vertegenwoordiger van Venetie to bezoeken.
Niet iedereen trouwens was op dat stuk zoo nauwgezet
als deze zorgzame vrienden. Op den duur trachtte men
den misstand niet to looehenen. „Iemand", schrijft Suriano,
„iemand zei me glimlachend, dat de kapitein s, voor zoo
korten tij d in dienst, ervan wilden halen wat ze konden."
En later ri ep op dezelfde wij ze de betaalmeester van Johan
Ernst's Waalsch regiment pier to lande, toen hij, na
vruchtelooze pogingen om het beleid van generaal en hoplieden in alles tegen den slagvaardigen Venetiaan to verdedigen, to zeer in het nauw werd gebracht, ten slotte
uit : „En hadt gij dan gewild, dat zij naar zulk een ver
land onder zoo veel ongem akken gegaan waren om niet
wat voordeel to behalen ' !" De resident lei
niet ten
onrechte over deze opmerking eenige verontwaardiging
aan den dag, maar de ander wist niets beters to antwoorden. Zelfs Johan Ernst in eigen persoon Wilde de handelwij ze van zijn kapiteins -- het inhouden van een deel der
soldij althans op soortgelijke wijze vergoelijken 1). Het
is begrijpelij k, daar ontkennen onmogelij k was geworden.
Ouwerx schreef op het eind van Juli, zonder twij fel toe to
laten, dat, „bij occasie dat die capitainen veel to veel op
1) De kenechetsende plaats in zijn bezwaarschrift aan den Senaat
luidt : .... mes o ficiers qui ne peuvent Bonner Cant de gages que les

Suisses, leers compaignies estant pet ites. Veu aussy que mes Capitaines
dont gens d 'aultre qualite que de se pouvoir contenter de si peu de gage,
leur reputation les obligeant plus grande despence".
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haer profijt geattendeert hebben, meyningen (sic) soldaet
groete armoede heeft geleden, soo dat dieselve beclagende
haer over die clene gagie, en groete penurie van vittualie
haer capitainen geabandonneert hebben".
De gevolgen intusschen van de inhaligheid der officieren.
waren noodlottig geworden. Na anderhalve maand in den
oorlog to zijn geweest, was „dien schoonen trop krijchsvolck" van 3250 koppen versmolten tot een tuchtelooze
bende van niet weer dan een 400 man. Johan Ernst,
verbitterd door de tegenwerking van zijn bevelhebber,
ontmoedigd tot radeloosheid toe door het falen van de
onderneming, waarvan hij zooveel verwacht had, knarsetand.end om den ten deele onverdienden smaad waarmee
hij zijn krij gsmansnaam bevlekt zag, wist geen anderen
uitweg dan ontslag. Op het eind van Juli stuurde hij
Vimes (die zich blij kbaar onmisbaar had weten to waken
en in zijn dienst was overgegaan) en andere van zijn
dienaren naar Venetie om het aan to vragen. Er schoot
hem inderdaad wel weinig anders over. De mannen die
hij nog had, toonden zich ongezind langer onder hem to
dienen en de Senaat erkende tegenover Suriano ronduit,
dat men de weggeloopen soldaten onder andere vanen
aannam ten einde to voorkomen, dat zij tot den vijand
zouden vluchten. Niettemin verklaarde de graaf, nadat hij
eerst zijn voornemen om aan Rocquelaure het kommando
over to laten had to kennen gegeven, zich tegenover den
Provveditore van zins nog in het kamp to blij ven ten einde
het volledig verloop der troepen to stuiten ; en onmiddellij k
daarop zond hij weer een zij ner edelen tot den Sen aat om
desondanks het ontslag to verzoeken.
Maurits had, zoodra hij van dit plan van zijn neef
vernam, toegezegd, dat hij zijn invloed zou aanwenden om
hem ervan terug to houden. Toen Suriano hem enkele
weken later (midden Augustus) van de officieele aanvrage
verwittigde, toonde hij een snel bedwongen ongenoegen.
„Hij antwoordde : „heeft hij dat gedaan ? !" Ik zei van ja
en hij voegde eraan toe: „mijn brief zal hem nog niet
hebben bereikt." Intusschen verzuimde hij niet opnieuw

EEN TROEPENLICHTING IN DE DAGEN VAN MAURITS.

393

to schrij ven. 't Was duidelij k, dat hij zich in de eer van
zijn geslacht getroff'en voelde, en zijn sterke, wilskrachtige
geest verzette zich tegen het denkbeeld, dat de schande
geminderd zou worden door het verlaten van den bedreigden
post. Te meer omdat er vanwege den Senaat weer nieuwe
klachten inkwamen, die op een bedenkelijk gebrek aan
leiding van den graaf wezen. Terwijl de soldaten voortgi.ngen hun vendels to verlaten om bij de Italianen dienst
to zoeken, maakten de kapiteins de meest ontoelaatbare
zwarigheden met de betaling. Daar er in Juni geen monstering was geweest, eischten zij de soldij op grond van
de verouderde, die nog in Istrie was geschied ; en bij de
nieuwe schouwing hadden zij getracht de Serenissime
Republiek to bedriegen door de soldaten van de eene naar
de andere kompagnie to doers slippen, naarmate de monstering opschoot. Ondanks dat alles scheen ook de Senaat
de zaak nog niet verloren to achten : hij deed althans
moeite Johan Ernst to houden. De Provveditor generale
kreeg opdracht den graaf in antwoord op zijn ontslagaanvrage to bezoeken en hem met de vleiendste beleefdheid
tot blijven to bewegen. Tot groote verontwaardiging van
de hoffelijke Italianen had de Germaan op deze pli.chtplegi.ngen zijn ontstemming getoond door norsch to zwijgen.
En intusschen woekerde het bederf voort.
Maurits riep in ongeduld, dat hij wenschte zelf daar-

ginds to zijn om op de zaken orde to stellen. lij was de
eenige niet in de familie, die zich ergerae over neefs onfortuinlijkheid. Zonder de zelfbeheersching, die 's prinsen
uitlatingen tegenover den venetiaanschen diplomaat kenmerkte, deed zich de oude prinses van Oranj e b ooren, wier
strengheid trouwen s aldra bleek van persoonlij ke motieven
niet vrij to zijn. „Ik heb gisterenavond ", schrijft Suriano,
„mij wel een uur met haar over Johan Ernst onderhouden ;
zij liet mij brieven lezen, een van den graaf zelf en een
van andere hand, in welken laatsten" van alles de schuld
aan Don Giovanni werd gegeven. Maar de prinses was van
oordeel, dat Naar neef zonder oneer aan Don Giovanni,
die immers een bejaard man was, had kunnen gehoorzamen.
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Een volgend maal liet de oude dame zich verder nit. Het
had haar steeds gespeten, zei zij, dat in plaats van Johan
Ernst niet „graaf Hendrik", Naar zoon, geg aan was: die
zou er de zaken zoo leelijk niet bij hebben laten liggen.
Suriano haastte zich to bejammeren, dat hem daarvan, then
het nog tij d was, geen woord was gerept. Zij antwoordde,
dat zij en haar zoon de kans van Johan Ernst niet hadden
willen bederven, then hij met het aanbod voor geweest
was. Bovendien zou Hendrik grooter getal van troepen
gehad willen hebben : uit hoofde van zij n rang. De resident
hernam, dat hierop iets to vinden viel en de moeder eindigde,
dat Naar zoon to alien tij de bereid was. De onderhandelingen waren geopend : Suriano briefde alles over Haar
Venetie en de regeering aldaar ging op de voorstellen in.
Frederik Hendrik zelf sprak niet over deze zaak met
den Venetiaanschen secretaris. Wel over Johan Ernst.
Op een keer, dat Suriano hem sprak „in zijn twin", toonde
de graaf zich zeer slecht tevreden over het gedrag van
zijn neef en hij beaamde ook, dat Maurits hevig ontstemd
was. Hij geloofde niet, dat er nog jets van de zaak zou
kunnen terechtkomen : niettemin, terugkeeren moest Johan
Ernst nooit : „zijn generaalschap neerleggen, desnoods,
maar dan nog liever dienen als eenvoudig cavaliers dan
terugkeeren !" Karakteristiek was ook zijn citing over den
broer van den ongelukkigen condottiere, Willem van Nassau.
Die had een aanbod aan den Sernaat gedaan tot het lichten
van ruiters, gelij k ook de middelste der broers, Johan,
reeds gewild had. De Senaat had Suriano opgedragen,
daar hem de jeugd van den kapitein een bezwaar leek,
inlichtingen omtrent hem in to winnen. Maurits had op
' s residenten vraag naar de persoonlijkheid van zijn jeugdigen neef, gezegd : „ik ken hem niet, ik heb hem maar
tweemaal gezien", en op het vernemen van zijn aanbod
om troepen to werven, „begon hij to lachen", vertelt
Suriano, „zoodat ik, daar de graaf van Levensteyn erbij
was, het beter achtte niet voort to gaan." Frederik Hendrik echter verbloemde zijn wrevelige geringschatting geenszins : „Men doet goed", zei hij schamper, „eerst to l eeren
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wel op zijn voeten to staan en niet zoo snel mee to draven
om een hoog kommando to hebben." „Na de mislukking
van Johan Ernst", zoo besluit onze briefschrij ver, „zullen
deze prinsen zich voor Willem niet van harte interesseeren".
Johan Ernst had het wel verkorven ! Ook de heeren
Staten, die Suriano placht to spreken, toonden zich zeer
misnoeg d over den slechten afloop van de onderneming en
verklaarden, dat zij er de eer der natie en van het land
door achtten aangetast. Alleen Oldenbarnevelt, ofschoon
beginnend met de betuiging, dat hem het gedrag van den
graaf veel leed deed, herhaalde nog eens alle beschouwingen,
die ter verdediging konden worden aangevoerd, maar ook
b.ij liet zich door de redenen van den Venetiaanschen
secretaris overtuigen.
Terwij 1 men in Holland zoo slecht over hem to spreken
was, ontving Johan Ernst de brieven van Maurits. Er was
eenige verbetering ingetreden. De troepen waren weggevoerd van het bergterrein, dat hun zoo duur to staan was
gekonlen. Er was tevens afgesproken, dat, zoodra de Lien
maanden van hun diensttij d waren verstreken ('t geen in
September gebeuren zou), de regimenten zouden worden
gereorganiseerd tot een van een klein aantal vendels. De
graaf schijnt erover gedacht to hebben ondanks alles to
blijven. „Hij heeft mijn brieven zeker ontvangen", zei
Maurits, toen Suriano hem dit meedeelde. „Als hij de
eerste begrepen heeft, dan zal hij de volgende zeker nog
beter begrepen hebben; want ik heb hem in de termen,
die noodig waren, gezegd, dat hij moest blijven, zich goed
gedragen en zijn plicht doen. lk heb het hem ronduit
gezegd !" Aan de tafel der prinses-douairiere, zoo vernam
de secretaris, had de Prins gezegd: „Mijn neef behoort
niet terug to keeren, en als hij het doet, doet hij verkeerd ;
als ik daarginds was, zou ik liever honderdduizendmaal de
aarde met mijn nagels opkrabben dan vandaar gaan, en to
meer zijnde voor een belegerde stad". Als men dergelijke
uitingen verneemt, wil men gaarne gelooven, wat Dimmer
aan zijn vader schreef, dat de graaf bij het lezen van
Maurits' brief in hevige woede was geraakt. Tal van andere
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brieven zullen hem trou wens reeds in een prikkelbare
stemming hebben gebracht, want de prinses van Oranj e,
Frederik Hendrik, van der Mijle en anderen beloofden
Suriano achtereenvolgens en hielden woord to zullen
trachten den verdwaalde met hun vermaningen in het
rechte spoor terug to brengen. Hoe ook, boos of niet,
er moest gehoorzaamd worden, want
de venetiaansche
resident merkt het niet zonder voldoening op Maurits'
raad was met een bevel gelijk komen to staan. Johan
Ernst bereidde zich dus voor om van zijn kommando to
maken, wat er nog van to maken viel.
Maar het was hem niet gegeven het vervallene to
herstellen. Omstreeks het midden van September werd hij
door den rooden loop aangetast die in het leger heerschte
en den 27sten dier maand overleed hij to Udine, waar hij
tevergeefs om genezing to zoeken zich had heen begeven.
„Het was," zegt Linsay, „een Heere met vele loffelij eke
deuchden begaeft, als voorsichtieheyd, lanckmoedicheyd,
cloeekharticheyd, wackerheyd, soberheyd : ende in crij chshandel wel ervaren, die niet alleen wiste zijn soldaten to
commanderen, maer tegen den vij and zelve voor ginck.
Waeromme zijn doodt niet alleen bij de Nederlanders seer
is beschreyt, maer ook van de Signorie beclaeght". Onze
lijkrede moet anders luiden. In het jaar, dat wij van
Johan Ernst's leven hebben meegeleefd, hebben wij hem
leeren kennen als een man, -wens levendig e acrd hem met
moed tot handelen en durven bezielde ; maar die de sterke
volharding miste om overeind to houden wat zijn eerste
aandrift had opgeworpen ; een man, die eerzucht genoeg
had om geen opperbevel to verdragen, maar gezag en
overwicht to weinig om zijn ondergeschikten in den band
to houden. Zijn heele loopbaan was eervol, ja schitterend
geweest. Maar tegen de laatste onderneming, waartoe de
omstandigheden, ziju omgeving en zijn overmoed hem
drongen, bleek hij niet opgewassen en zijn einde was
smadelij k.
Het lij k, gebalsemd, wend naar venetie gevoerd, waar
men, niet zonder ;,solliciteeren" vergunning verkreeg het
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in een kerk to plaatsen. Maar „naederhandt heeft den
Patriarcha", zoo vertelt Ouwerx, „doers commandeeren aen
alle priestess en parochianen tselve cadaver niet to begraven,
hoewel Been impediment gemoviert en heeft over het begraven van het cadaver van S. E. den heere van Cloetingen". Hoe ook, het lijk van Johan Ernst vond to Venetie
geen rustplaats; het werd naar „zijn vaderland " overgebracht en „bij zijn voorouders bij gezet".
Niet dan met groote moeite hadden de vertegenwoordigers van Johan den Middelste, een Duitscher, en de
Hollander Philibert Vernatt van Delft, mind Januari 1618
van de Signor'ia 600 ducaten losgekregen om het vervoer
to bekostig en. De vader toch trachtte nog ervan to halen,
wat hij krijgen kon. Maar veel was dat niet. De Venetianen waxen niet van het denkbeeld of to brengen, dat
Johan Ernst wel 150.000 scudi in hun dienst had overgelegd. En hoewel hij onmiddellijk na zijn aankomst
60.000 gld. naar Holland had overgemaakt hoe hij reeds
toen zooveel winst had gemaakt, kan ik niet nader verklaren sindsdien was hij bitter weinig gevorderd. De
1000 ducaten, die hij maandelijks als generaal ontving,
waren, zoo verklaart Vernatt, voor de keuken niet eens
voldoende geweest en zoo waren ook zijn inkomsten vanwege zijn vendel opgeteerd. Alles bijeen liet hij dan ook
slechts 74.000 gld. na, en dat kapitaal was niet onaanzienrij k bezwaard door schulden.
Wat zijn beide regimenten betreft, toen hun 10 maanden wares verloo pen, had de Signoria de dienstbetrekking
hernieuwd, maar op nieuwe voorwaarden. Zij verhoogde de
reeds hooge soldij nog met een kleinigheid (tot 192 gld.
in de maand) en deed de twintig vendels tot een getal
van twaalf terugbrengen. Ook dat was nog veel voor de
„400 weerbare mannen", waarvan Ouwerx sprak. Maar dat
aantal was op wonderbaarlij ke wij ze aangegroeid, Coen er
in drie garnizoenssteden van den omtrek was afgekondigd,
dat de deserteurs binnen een bepaalden termijn werden
ingewacht en dat elk, die in gebreke bleef met de strop
zou worden gestraft. Volgens Linsay namen compagnieen
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van 40 man thans tot 100 man toe en in 't geheel waxen
er weer een 2500 manschappen bijeen. De Rocquelaure
werd generaal, tot bitteren spijt van Willem van Nassau,
die gedacht had zijn broer op to volgen.
De herboren troepen bleven voor Gradisca schermutselen, tot lang nadat de vrede was gesloten. 1)
1) Dit opstel is een pier en daar gewijzigd en aangepast gedeelte
van een boek „Christofforo Suriano resident van venetie in Den Haag,
1616-1623", dat ik nog in dit jaar bij de firma Martinus Nijhoff hoop in
't liCht to geven.

DE GODSD!ENSTIGE
ONTWIKKELING VAN ROME
DOOR

Dr. H. M. R. LEOPOLD.

XXVII.
De eeuw van Augustus is geheel vervuld van Messiasverwachting. Niet alleen in het Oosten, de bakermat van
alle wereldgodsdiensten, waar bij voorbeeld tij dens Paulus'
reis door Klein-Azie een Alexandrijnsche Jood, Apollos, in
Ephesos de leer van den Christus predikte, „ofschoon hij
slechts den dood van Johannes kende", waar gelijktijdig
met Jezus de Cappadocier Apollonios van Tyane door zijn
wonderen en zijn verheven godsbegrip opgang maakte in
wij den kring, maar ook in Rome.
Ook Rome verwachtte een „duizendjarig rijk", een rijk,
dat wel van deze wereld zijn zou. En het meende teekenen
to over to zien om die hoop gegrond to achten.
Aan Caesar's goddelijkheid geloofden zonder moeite
de provincialen van het Oosten, geloofde ook het Romeinsche
lagere yolk, dat hem als leider gekend en als weldoener
vereerd had. Hij zelf, ofschoon zoo overtuigd materialist,
dat hij zelfs het voortbestaan van de ziel loocheude, deed
niets om het geloof aan zijn bovenmenschelijkheid to keer
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to gaan, werkte het integendeel in de hand. Hij liet toe,
dat een maand Julius genoemd werd, zooals er een heette naar
Janus, een naar Mars; dat hem tempels werden gewij d en
een priester in zijn dienst benoemd. Eens toen een haruspex
hem slechte voorteekenen meldde, antwoordde hij zelfs :
„Ze zullen beter worden, als ik het wil !"
Het noodlot heeft g ewild, dat Caesar de verwachting
niet vervullen kon. Dwepers met de „vrij heid" dat wil
zeggen de republiek, die al lang niet beter dan anarchie
was , Brutus en Cassius en i.un medestanders, die volgens
Cicero „met mannenmoed, maar met kinderverstand" handelden, sneden het leven of van den eenigen Romein, die
het nieuwe dadelij k tot stand had kunnen brengen ; to vroeg
om to weten, wat hij precies voor had, to laat om de republiek weer to herstellen. Het Romeinsche yolk was de
oude toestanden mae en begreep, dat de komende tijd van
zaligheid ook in staatkundig opzicht een tegenstelling zou
vormen met het verleden ; de Messias moest immers een
koning zijn!!
Toen Caesar gevallen was, kwam het geloof op, dat hij
wellicht slechts de voorlooper geweest was van den Heiland,
zooals Johannes de wegbereider van den Christus. Werd in
de profetieen niet gesproken van den Zoom van een God ?
Hooren we naar de woorden van Vergilius in het herdersdicht, dat ik vroeger aanhaalde : „Een kind zal als god
geboren worden; het zal de halfgoden onder de goden zien
opgenomen, zelf onder hen gezien worden en koning zijn
van de wereld, die het vrede bracht door van zijn goddelijken
vader geerfde deugden."
Zoo spraken de Sibyllij nsche orakels en d,aarom zag
ieder, die aan hun waarachtigheid geloofde, in Augustus
den beloofden bevrij der.
Misschien had het juist zoo moeten komen ! Zagreus
was immers ook door de menschen gedood en toch bracht
hij hun later als Orpheus verlossing.
„Zoon van een god" zou de Messias moeten zijn. Aan:
de goddelijkheid van Caesar werd door bijna niemand weer
getwijfeld, sedert na zijn dood eeu heldere komeet zichtbaar

DE GODSDIENSTIGE ONTWIKKELING VAN ROME.

401

geworden was. Wie zijn zoon was, daarover bestond geen
spoor van onzekerheid. Niet alleen had Caesar den jongen
Octavianus bij testament geadopteerd, maar ook vroeger
reeds hadden wondere voorteekenen gewezen op de verheven
roeping van hot kind van Octavius en Atia. Atia sliep eens
bij een bezoek aan den tempel van Apollo plotseling in en
droomde, dat een groote slang tot haar naderde ; sedert
dien dag vertoonde haar lichaam de onuitwischbare afbeelding van een slang; tien maanden later werd Augustus
geboren. Vobr die geboorte droomde de moeder, dat Naar
schoot opgeheven werd en zich uitbreidde over de geheele
aarde en den geheelen hemel ; de vader, dat uit Atia de
zon geboren werd. Ontelbaar waren de aanwij zingen, die
gedurende de jeugd van Augustus hem grootheid en macht
voorspelden. Herhaaldelijk droomden bekende personen
(o.a. Cicero) van eon jongen man, die tot god werd, b.v.
den schepter van Juppiter Optimus Maximus kreeg, en
herkenden dan den jongen Octavianus, als ze hem zagen.
Augustus moot in zijn uiterlijk iets zeer bizonders gehad hebben, dat het geloof aan zijn meer dan mensch ziju
steun verleenen kon. Zijn biograaf Suetonius vertelt van
hem, dat hij eer klein dan groot was, maar zoo regelmatig gebouwd, dat men dit niet opmerkte. Over zijn gelaatstrekken zijn wij in staat ook nu nog to oordeelen.
Het Vatikaansch museum bezit van hem eon buste als zeer
jongen man, die een onder de portretten van dien tijd volstrekt 66nige streng e schoonheid toont en onvergetelij k
blijft ook om de bijna beangstigende bekoring, die er van
uitgaat. En toch ontbreekt, wat aan den levenden mensch
het meest bewonderd word: de oogen. „Hij had helderschitterende oogen, waarvan hij graag wilde, dat men geloofde, dat ze eon zekere goddelij ke macht hadden. Daarom
verheugde hij zich, wanneer hij iemand strak aankeek en
doze als voor den glans van de zon de oogen neersloeg."
Het is natuurlij k niet mogelij k na to gaan, of al de
voorteekenen, die vermeld worden uit den tij d voor Augustus
alleenheerscher word, werkelij k hebben plaats gehad, maar
het y olk geloofde or aan en dat maakte ze gewichtig. Alle
O. E. XIII 9
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Standen verwachtten iets bizonders. Het gros der stedelingen, dat voor eon groot deel uit Egypte en Azie kwam
en overigens indirekt onder den invloed van de Oostersche
godsdiensten stond, had in den dienst van Osiris en Adonis
leeren gelooven aan den lijfdood en de opstanding van den
.god. Voorzoover Thracie en Griekenland menschenmateriaal
of ideeenschat aan Rome hadden afgestaan, leefde in de
harten de door zijn volgers zelf volbrachte zoendood van
Orpheus, de tweede incarnatie van Dionysos. De Joden
waren juist toen overtuigd, dat hun oude „wet" vatbaar
was voor samensmelting met Grieksche wijsheid en zoo eon
wereldgodsdienst worden kon. Over de verbreiding van
hun geloof in de Eeuwige Stad meldt de Romeinsche
literatuur ons niet veel. Alleen bewijzen herhaalde zinspelingen, dat hun gebruiken en leer bij het lezend publiek
welbekend waren.
Cicero had tij dens Caesar beweerd, dat hij van hen
slechts fluisterend spreken durfde, omdat hij bang was
voor hun solidariteit en hun macht onder het stemmende
yolk; Horatius haalt hen aan als voorbeeld van proselietenmakerij en zegt, dat men hun bij geloof moot ontzien, omdat ze zooveel invloed hebben ; Augustus zinspeelt in eon
brief aan Tiberius op het vasten op Sabbat als jets heel
bekends. De uitgebreide „Hebreeuwsche" katakomben,
vooral in de nabij heid van de door hen voornamelij k bewoonde wijk aan den overkant van den Tiber ontdekt,
geven eon idee van de talrijkheid der Palestijnsche secten.
Dat hun optreden voor den staatsgodsdienst minstens even
gevaarlij k geoordeeld word als dat van do Isis-vereerders,
bewij zen de strenge maatregelen, die later keizer Tiberius
tegen hen neemt. Hij verbiedt de openlij ke uitoefening van
hun eeredienst en verbant alwie niet zijn geloof afzweren wil.
Men vergete bovendien niet, dat het nationaal bewustzij n
van de Joden, als bewoners van het eenig binnen de grenzen
van het Romeinsche rijk nog bestaand, tenminste in naam
zelfstandig koninkrijk niet goring was en herinnere zich, hoe
zwaren strij d nog vij ftig jaar na Tiberius'vervolging VespaLianus en Titus tegen hen to voeren hebben.

DE GODSDIENSTIGE ONTWIKKELING VAN ROME.

403

De Joden nu betreurden met in het oog loopende uitbundigheid Caesar's dood. Hadden de „imperialisten" onder hen
misschien in hem den Messias gezien ?
Onder het yolk leefden de „chiliastische" verlangens naar
een „duizend j arig Koninkrij k Gods" in een mystiek-religieuzen vorm, Welken de hoogere standen niet konden waard.eeren. Zij wilden uit patriotisme niets gemeen hebben met
de Oostersche dwepers. Zooals we aan het slot van het vorig
opstel zagen, was de stemming vooral tegen de Egyptenaren
in Rome zeer vij andig. Hiermee staat waarschij nlij k in
verband, dat we van het in 43 vcor Christus opgedoken
plan aan Isis een staatstempel to wijden niet meer hooren.
Behoorde het misschien tot de wereldhervorming, die de in
het vorig jaar vermoorde dictator tot stand Wilde brengen ?

XXVIII.
In den hoog-ontwikkelden tijd, waarin Varro zijn honderden geleerde boeken schreef, Cicero de Grieksche wij sbegeerte aan het Romeinsche yolk bracht, Livius in proza,
Vergilius in dichtmaat de glorie van het verleden der eeuwige
stad verkondigde, moest voor de „betere" standen alles een
Wetenschappelijk tintje hebben. Ze geloofden ook wel graag
aan de komst van een duizen d j arig rij k, aan een n aderenden terugkeer van de gouden eeuw, maar alleen, omdat de
sterrenkunde, waarin ze alien liefhebberden (wij zouden
zulke bespiegelingen nu sterrenwichelarij noemen) verkond.igde, dat het „wereldj aar" nit tien „maanden" bestond,
dat de negende maand, die „van Diana", met den dood
van Caesar was afgeloopen — zoo vertolkten priesters de
rekbare voorspellingen van de Sibyllijnsche orakels — en
nu de tiende, die „van Apollo", aanbrak.
In de leer van het „wereldjaar", waarvan de duur zeer
verschillend werd berekend, heette het, dat ieder jaar zich
alles weer herhalen zou. Omdat de eerste „maand ", die
van Saturnus was en de „gouden eeuw" heette en volgde
op de tiende van een vorig „jaar", dus op die van
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Apollo, was de gelukkige tij d, het eind van het „ij zeren tij din het begin van Apollo's „regeering" nabij .
vak", nu
Zinspeliugen op deze half-wetenschappelij ke theorie
vindt men in het al besproken „herdersdicht" van Vergilius
en bij allerlei anders niet door geloovigheid uitmuntende
dichters van dezen tijd. Calpurnius, de navolger van Vergilius in het herdersdicht, zegt : „We stemmen een lied aan,
waardig de gouden eeuw to bezingen en den god zelf, die
de volkeren der wereld en Rome regeert .en den vrede van
het rijk handhaaft." Propertius gelooft, dat Rome zelfs
Juppiter niet behoeft to vreezen zoolang Caesar (d.i. Augustus)
haar behouden blij ft.
Dit was geen vleierij, de wereld Wilde een god, een
levenden god, in Naar midden vereeren, ze had behoefte
aan iets tastbaars. Ovidius zegt di.t ronduit : „Mogen de
goden mij hun guest verleenen en hij, die tastbaarder god
is" en Vergilius, die zeker geen kruiper was, gaf woorden
aan Naar Wensch, toen hij Augustus bad: „Gewen u reeds
nu er aan, in gebeden aangeroepen to worden."
Dat Augustus voedsel Wilde geven aan die strooming
blijkt uit zijn handelingen in de eerste helft van zijn regeering. Reeds in 28 voor Christus Wij dt hij een tempel aan
Apollo op den Palatij n, op een terrein, dat hem persoonlij k
toebehoorde. Hij deed het voorkomen, alsof deze stichting
dank betoonde aan den god, die hem in den oorlog tegen
Sextus Pompeius en Antonius ter zij de gestaan had, en de
tempel heette dan ook een particuliere kapel, geen staatsgodshuis. Maar de beschermde werd al spoedig vereenzelvigd met den besehermer : Apollo werd, omdat hij in
de gedaante van Augustus Rome geholpen had, onder de
gewone staatsgoden opgenomen en het scheen niet lang
weer to zullen duren, of Augustus werd zelf tot zonnegod
bevorderd, zooals het orakel en de astrologische leer hadden
verkondigd.
Het plan schij nt al spoedig gerij pt to zij n. Den volke
zou het aanbreken van een nieuw tij dperk worden duidelij k
gemaakt door een groot en zeer plechtig feest. In het
jaar 27 vbdr Christus heette de Romeinsche staat door
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Augustus nieuw geördend, in astrologische taal uitgedrukt:
was de maand van Diana afgesloten orn die van Apollo
gelegenheid to geven to beginnen en het wereldjaar to
beëindigen. Na afloop van deze maand zou de overgang
van den ijzeren in den gouden tijd plaats vinden; 't was
this wel de rnoeite waard Naar aanbreken to vieren.
Om den bouwlieden van den Apollo-tempel tijd to
gunnen en ook omdat Augustus in enkele streken van het
rijk, b.v. in Spanje, eerst nog de rust volkomen herstellen
Wilde, werd 23 voor Christus als jubeljaar aangewezen. In
werkelijkheid hadden de feesten eerst in het jaar 17 plaats.
Waarom ze uitgesteld werden weten we niet, maar dat de
voorbereiding voor den eersten datum al vrij ver gevorderd
was, meen ik to mogen besluiten uit de omstandigheid,
dat we onder de oden van Horatius eene aantreffen, ge
dicht in 23, die beslist het karakter draagt van een feestlied ter eere van Apollo, een voorlooper van het lied
(carmen sceculare) van den dichter, dat bij de mcli sceculares
van 17 werkelijk gezongen is.
Er is een groot versehil in toon en inhoud tussehen
de beide feestzangen.
Het eerste - onvoltooide - gedicht is een aanroeping
van Latone en Naar beide kinderen Diana en Apollo, de
goden van de afgeloopen en van de aangebroken maand
van het wereldjaar, waarin vooral nadruk gelegd worth op
de Internationale vereering van die beiden. De pulp van
Apollo wordt afgesmeekt om droeven oorlog, hongersnood
en ziekte to weren van het yolk en zijn leider Caesar en
ze to leeren tegen de Perzen en Britten.
In de bezielde woorden van den dichter leest men
duidelijk het program, waarvan het yolk de vervulling door
Augustus wachtte: een wereldgodsdienst van de lichtgoden
Diana en Apollo: van Diana, Wier heiligdom in Aricia nog
zoo hoog in eere stond, voor de vrouwen; van Apollo voor
de mannen; en dan de verovering van het Parthenrijk en
Engeland, de eenige landen van beteekenis, die nog niet
met Rome vereenigd waren. Een waardige tack voor den
bestuurder van de wereld gedurende de Apollo-maand, die
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den terugkeer van Saturnus' gouden eeuw van vrede, recht
en geluk vooraf moest gaan !
Het tweede, voltooide en Werkelij k in het jaar 17 voor
Christus door een koor van zeven-en-twintig meisjes en
zeven-en-twintig jongens ten gehoore gebrachte carmen
saeculare is veel minder hoog gestemd. In berij and proza
(het zij met alien eerbied voor den dichter, die blij kbaar
to veel gebonden was aan zijn izistructies, gezegd) worden
andere idealen gesteld dan in de niet voltooide schets.
Hoofdzaak is pier de aankn ooping aan het bestaande en
de wench het goede van den ouden tij d to behouden of
terug to brengen. Wel begint ook Kier het gedicht met
een aanroeping van Apollo en Diana, maar zij zijn niet
nieuwe goden van een nieuwen tij d, neen, ze zijn ,,de
altij d vereerde", „de hemelingen, aan wie de zevenheuvelen.stad altijd behaagd heeft". Aan hen, die toch oorspronkelijk vreemden zijn, richt zich de zang alleen, omdat „de
boeken der Sibylle het verlangden ; dat de nationals Juppiter de grootste, m achtigste god blij ft, blij kt uit de slotwoorden : „Wij, die als koorzangers leerden een loflied
voor Apollo en Diana to zing en, gaan nu huiswaarts in de
vaste hoop, dat Juppiter en alle goden onze woorden
hooren." Klinkt dit niet bij na als een verontschuldiging
tegenover den oppergod, van Wien het orakel der Sibylle
heelemaal niet sprak ?
Had de Wereld in 23 voor Christus volgens Horatius
nlogen verwachten gelijkelijk to deelen in het komend
geluk, bier bidden de kinderen, dat de Zon, de voedster
van het Al, „die als een andere . en toch dezelfde iedereri
dag herboren Wordt", nooit iets grooters moge aanschouwen
dan .... de stad Rome. Het. was bekend, dat Caesar,
Wiens Werk door Augustus heette to Worden voltooid, de
hoofdstad van het rijk naar het Oosten, naar Alexandria
of naar Troj e had Willen verleggen !
Diana, die wordt vereenzelvigd met de geboortegodin,
hoorde zich aanroepen om de goede naleving van de door
den Senaat voorgestelde huwlij kswetten to bevorderen,
„opdat" (ik kan het niet helpen, dat men dit niet dich-
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terlijk vinden zal, het staat er zoo) „na tien maal elf jaren"
(dat een sa3culum honderd-en-tiers jaar lang is, had de
geleerde Varro uitgemaakt) „de drie dagen en Brie nachten
durende feesten door een talrijke menigte kunnen worden
bijgewoond."
Aan den ouden voorspoed
ZOO vervolgt het gebed
moge door de Schikgodinnen nieuwe worden geknoopt en
de velden mogen rijke vruchten dragen. Apollo legge zijn
boog of en schenke, wanneer het waar is, dat Aeneas uit
het brandend Troje het heilig Palladium naar Rome bracht,
opdat het daar zou worden bewaard (men merke op hoe
Kier weer tegen Caesar's plan den zetel der regeering, dat
beteekent pier het Palladium, naar Troj e over to brengen,
wordt geprotesteerd), der jeugd rechtschapenheid, den afstammelingen van Romulus rij kdom, kroost en eer.
De verbetering kon digt zich al aan zoo vervolgt de
dichter, of waarschij nlij ker Augustus zelf, Wiens koel berekend proza door Horatius trouw gevolgd moest worden :
„De Parthen vreezen reeds de machtige hand van de Romeinen."
Is het dat, wat Caesar beloofd had, dat, wat in de
eerste plaats Augustus Wenschte to bereiken, is dat de verovering der gansche Wereld?
In het jaar 20 had Augustus het gedaan gekregen,
dat de Parthen de veldteekenen, die ze op Crassus veroverd
hadden en die sedert meer dan dertig jaar in hun paleizen
pronkten, teruggaven en een vriendschapsbond
zoo noemt
hij het zelf in zij n testament met de Romeinen sloten,
maar dat was niet de veroveringstocht naar Indic, die de
„wereld" van den tot Naar afgedaalden Apollo in navolging
van zij n broeder Bacchus verwacht had.
Wat Augustus in 17 voor Christus meende to kunnen
volbrengen, wat hij met hulp der goden hoopte to behouden
van de oude kracht en deugd van Rome, dat geeft Horatius' carmen sceculare aan, daarop zinspeelt de reeks van
gebeden, door den keizer zelf bij deze gelegenheid uitgesproken en ons op een inscriptie ten deele bewaard. Het minst
verminkte daarvan vertaal ik hier, en ik meen, dat ieder
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voelen zal, hoe deze leege bekrompenheid, dit harde ouderCato de Oudere deed tweehonderd jaar vroeger,
wetsche
zijn boeren in bijna dezelfde woord.en spreken als een
koudwaterstraal moest werken op de in dezen tij d juist
warm opvlammende geestdriftige toekomstverwachting van
nieuw, al-omvattend wereldrij k :
„Schikgodinnen, als geschreven is in de bekende boeken,
daarom zij, tot welzij n van het yolk van Rome en de
Quirieten, u een offer gebracht van negen ooien en negen
geiten ; u vraag en bid ik, dat gij de krij gsmacht en welstand van het Romeinsche yolk en de Quirieten in krijg
en vrede vermeerderen moogt, dat gij altijd den Latijnschen
naam beschermen moogt, behoud en eeuwige zege en kracht
moogt geven en gunstig gezind zijn aan het Romeinsche
y olk en de Quirieten en de legioenen van het Romeinsehe
yolk en de Quirieten, ongedeerd moogt bewaren het gemeenebest van het Romeinsche yolk en de Quirieten, dat ge
van goeden evil en gunstige gezindheid zijn moogt voor het
Romeinsche yolk en de Quirieten.... het offer moogt aanvaarden van negen ooien en negen geiten, die zonder font
u worden toegewijd. Moogt gij daarom gesterkt worden
met de ooi, die ik u her wij d ...."
Wat de bezielde vereerders van Augustus, wat hij zelf
misschien nog zes jaren vroeger zich ten doel stelde, is
aangeduid in de korte ode van Horatius, die een onvoltooide
aanhef bleef, en duidelijk uitgesproken in de profetie door
vergilius hij stierf in 19 voor Christus aan den stam.vader van het Julisch geslacht, Anchises, in den mond
gelegd, waar hij zijn iii de hel afgedaalden zoon Aeneas
de toekomst vertoont :
„Da ir, daar gaat de man, Wiens komst u dikwijls voorspeld werd, de zoon des vergoden, die de gouden eeuw
zal doers wederkeeren op de eens door Saturnus bestuurde
aarde. Tot voorbij Garamanten en Indiers zal hij de landpalen des rijks uitzetten, tot aan do velden der buitenste
duisternis, waar de hemeldragende Atlas het sterrengewelf
torst op zijn schouders. Reeds nu sidderen de rij ken aan de
Kaspische en Zwarte Zee en de monden van den zevenarmigen
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Nijl verschrikt door de zijn komst voorspellende orakels.
Noch Hercules noch Bacchus bezochten al deze landen !"
XXIX.
Een adem van bezieling en geestdrift ging door heel
de wereld. Ook de philosophisch en rhetorisch onderlegde
hoogere standen in Rome werden meegesleept. Al ging het
mystiek Messiasgeloof, het dweepzieke smachten naar de
zaligheid van het duizendj arig rij k onbegrepen aan hen
voorbij, de tij dgeest pakte ook hen aan. Een bizonder luchthartig taalleeraar, die geschreven had voor het tooneel en
o. a. een zoon van den drieman Antonius onder zijn leerlingen had geteld, en over wien gewaagde puntdichten in
omloop waren, „lift plotseling zijn school in de steek en
sloot zich aan bij de secte van den wij sgeer Quintus Sextius".
't Wordt ons verteld op een Loon, als wij aanslaan om
van een losbol to vertellen, dat hij zich opeens bekeerd
heeft en in een klooster gegaan is. En werkelijk : de volgelingen van dezen Sextius waren bij na monniken. Ze leefden
in strengen eenvoud, vermeden het eten van vleesch en
streefden naar zelfbedwang Deze, ook volgens de Christenen
hoogste, deugd, die ze door sterking van hun wil trachtten
to vervolmaken, gaf hun vertrouwen en verhief hun geest
boven de teleurstellingen der lotsverwisseling.
Al had de prediking van Sextius en zijn volgers veel
gemeen met het StoIcisme, Loch Wilde hij zich niet als StoIcijn
laten beschouwen. Zelf had hij in een innerlij ken strij d,
die hem tot aan den rand van het graf bracht, de waarheid
gevonden; niets had hij van anderen geleerd; wat zijn
bezielde toespraken bevatten, was eigen levenservaring : na
eon tij d van doffe vertwij feling was in hem het geloof aan
de waarde en de kracht van de menschelij ke natuur, aan
haar geschiktheid tot zedelij ke wedergeboorte, herleefd en
uit die overtuiging putte hij het geloof in de bruikbaarheid
van het ideaal des wij zen ook al pier op garde.
Deze overtuiging zou den menschen uit het vorig geslacht, Coen heel de wereld nog eon chaos in wording
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leek, dwaasheid hebben geschenen ; nu sloot ze zich wonderlijk goed aan bij de messianistische verwachting en het
geloof aan een weldra aanbrekende gouden eeuw. De
zedelijke wedergeboorte, de „bekeering", van de Sextiers,
die in zich „het koninkrij k Gods" vonden, was de afschaduwing van de komende zaligheid der heele menschheid.
Coming events cast their shadows on!
Vele jonge mannen stroomden dan ook der nieuwe
wij sbegeerte toe, die hun gemoed aangreep met de kracht
van een godsdienstleer... .
Alles en alien dreven Augustus den weg op, dien zijn
aangenomen vader reeds ingeslagen had, toen het juiste
oogenblik nog niet gekomen was.
Aan de geheele wereld vrede geven, na ze geheel to
hebben onderworpen, vernieuwen, veranderen in den staat
en den godsdienst, moedig den weg der overlevering verlaten. Zoo vermaande de dichtkunst, vermaande de wij sbegeerte, vermaande in de eerste plaats het godsdienstig
reveil den eenig en man, die jets doen kou ter bevrediging
der diep gevoelde behoeften.
Tevergeefs ! In plaats van het wereldrij k een bij na
smadelijk verdrag met de Parthen, een opzettelijk vergeten
van Engeland ; in plaats van hervorming terugkeer tot het
en ook deze een mislukking !
oude
Hoeveel malen heeft niet Augustus de vroegere orde
van taken volkomen willen herstell en en zich terugtrekken ?
Hoeveel malen moest het yolk hem den schepter met geweld weer in de hand duwen ? En dat terwijl zijn vergoddelijkte vader al gezegd had, dat Suila bewezen had
zelfs het ABC der regeeringskunst niet to verstaan, toen
hij de dictatuur vrijwillig nederlegde ?
Augustus had het recht, in zijn politiek testament to
schrijven, dat hij de republiek herstelde, dat hij niets deed
tegen de „gebruiken der vaderen", maar zijn tijdgenooten
en die na hem kwamen, zijn van hun kant gerechtigd hem
to verwijten, dat hij de verwachtingen van heel zijn rijk
heeft teleurgesteld, dat hij een eenig gunstig oogenblik
ongebruikt voorbij liet gaan.
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XXX.
Het yolk Wilde beslist in Augustus een Messias, een
op garde afgedaald god zien en zocht voortdurend naar
zij n ware n atuur, onl to weten, in welken tempel het hem
kon vereeren zonder direkt zij n eigen stervelingsnaam to
noemen en hem persoonlijk to aanbidden.
Eerst scheen de identificatie gemakkelij k : de voorteekenen, die de geboorte van den zoon van Octavius waren
voorafg eg aan en gevolgd, duidden alle op den zonnegod,
Apollo. Reeds in het jaar 40 vbor Christus verspreidde
zich in Rome een zeer kenznerkend geruchf, over de waarheid waarvan we niet weer kunnen oordeelen, maar dat
toen door velen geloofd werd en door Antonius als middel
gebruikt om stemming to maken tegen Octavianus. Er zou
n.l. in eeii particulier huffs een gastmaal hebben plaats
gehad, waarbij de twaalf aanliggenden zes godenparen
voorstelden en Octavianus als Apollo gekleed was. Omdat
toen joist hongersnood heerschte, ging van mond tot mond
het scherpe gezegde : „dat de goden al het graan hadden
opgeg eten en Caesar werkeF j k wel Apollo was, maar Apollo
de Beul". Er bestond namelij k in Rome een wij k, waar
Apollo met dien bijnaam vereerd werd.
Voor het yolk was de keuze dus al gedaan : Octavianus
was vereenzelvigd met Apollo; maar officieel was die gelij kstelling niet. In hetzelfde jaar 40 schreef Vergilius,
die met Augustus persoonlij k verkeerde, de inleiding op
zijn „Georgica" en vroeg zich nog af, welke god in Caesar
zich vermenschelijkt had.
Na de overwinning op Antonius bij Actium (31 voor
Chr.) schijnt het weer zeker, dat Octavianus de gelncarneerde Apollo is. Die god inners stond hem, naar hest
heette, in deal strij d bij ; hem beloofde de overwinnaar een
tempel en wijdde dien in 28 voor Christus op den Palatijn.
En toch verheerlij kt Horatius, die in zoo nauwe betrekking
tot het hof stond, den princeps in 27 als den op garde
afgedaalden Mercurius. In 25 wil Agrippa
de nuchtere,
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praktische Agrippa het standbeeld van zijn vorst plaatsen
in het Pantheon, den „allerheiligsten " tempel, maar Augustus weigert beslist die eer to aanvaarden : zijn beeld komt
to staan in het voorportaal van het Pantheon, buiten de
gewijde cella, naast dat van Agrippa zelf.
Wanneer Augustus in 24 voor Christus behouden uit
Spanj e terugkomt, vergelij kt Horatius hem met Hercules,
maar de voor de lucdi saeculares van 23 gedichte kleine
ode, die ik bo ven aanhaalde en die dagteekent van het jaar
volgend op Augustus ' terugkeer, verwacht weer alle heil
van Apollo.
Toen in 17 werkelij k de eeuwfeesten werden gevierd
en daarbij in Horatius' beurtzang het laatste woord bleef
aan Juppiter en de oude goden, verscheen, als om het
volksgeloof in den op aarde afgedaalden lichtgod to bevestigen, een komeet, die natuurlij k voor dezelfde werd
gehouden als de na Caesar's dood opg emerkte.
Toch vindt men in Rome in 't jaar 1 na Christus nog
weer een altaar gewij d aan Augustus als „den eeu wigen god
Mercurius".
Zoo zocht het yolk langs verschillende wegen de oplossing van het raadsel Welke god in de gedaante van
Augustus op aarde was afgedaald, maar het vond die niet
met zekerheid, omdat de god zelf zweeg.
Augustus Wilde zoo min mogelij k veranderen. Hij
schijnt ingezien to hebben, dat hij, eenmaal beginnend
nieuwe lappen op het oude kleed to zetten, dit heelemaal
zou moeten vervangen. Hij moist zeer zeker, dat er veel
zieks was in den staat, maar geloofde, dat de patient eerst
rust moest hebben en een beetje op krachten komen, voor
tot operatic, desnoods amputati.e, kon worden overgegaan.
Het was ongetwijfeld . met zijn medeweten, dat Livius de
„Geschiedenis van Rome" inleidde met het droevig woord:
„Het is met ons zoover gekomen, dat we bezwijken onder
ooze kwalen en Loch to zwak zijn om de noodzakelijke
geneesmiddelen to verdragen."
Wat Augustus ofcieel erkennen deed ten opzichte
van zijn goddelijkheid was heel jets anders dan gevraagd

DE GODSDIENSTIGE ONTWIKKELING VAN ROME.

413

werd, iets antlers
dan Caesar's optreden aangeduid had.
Deze had reeds in 47 vdor Christus de Aziatische
steden en volken toegelaten hem to betitelen als „zoon
van Mars en Venus, op aarde afgedaald god, heiland van
het menschelijk geslacht." In 45 had hij zijn standbeeld
met het opschrift „aan den onoverwinlijken god" doers
plaatsen in den tempel van Quirinus. Hij duidde daarmee
blij kbaar aan, dat hij zich beschouwde als incarnatie van
Romulus, zooals in Azie de omschrij ving „noon van Venus"
zinspeelde op den Aziatischen Aeneas. Dat hij in het jaar
44 een c
kreeg, stelde hem gelij k met Juppiter, Mars
en weer met Quirinus.
De vereenzelviging met den vergoddelijkten stamvader
van het Romeinsche yolk was echter nog niet ver genoeg
gerijpt om na den dood van den nieuwen Romulus hem
eenvoudig als Quirinus to d oen beschouwen. Het yolk
vereerde Caesar als den clivus Julius, noemde de na zijn
dood verschenen komeet sidus Julium en de senaat verhief
hem twee jaar na zijn dood ofl'icieel als Divus Julius onder
de goden. Op slingersteenen van lood, die de soldaten van
Octavianus in 41 voor Christus gebruikten tegen den in
Perusia belegerden Lucius Antonius, staan de woorden
Divum Julium; na den val der vesting werden door Octavianus driehonderd van Naar voornaamste burgers geslacht
vodr de altaren van den „vergoden Julius."
Het schijnt dus, dat Caesar zich heeft willen doen
vereeren als tweede incarnatie van Quirinus, maar deze
identificatie door Augustus, die in de eerste plants de
republiek Wilde handhaven, niet overgenomen is. Deze of
wijking van de plannen van zijn voorganger is begrijpelij k. De gehj kstelling met Quirinus (d.i. met Romulus) zou
immers
en dat is natuurlijk Caesar's bedoeling geweest
den nieuwen heerscher hebben voorgesteld als opvolger
van de oude koningen. Als „God Julius" daarentegen had
de lieveling des yolks geen compromitteerend verleden en
ook de aan Octavianus toegekende titel: „zoon van den
onder de goden opgenomene", kon aan geen hardnekkig
vrij heidsman aanstoot geven.
Ook

f lamen
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Augustus schijnt ook ten opzichte van zich zelf een
verwachtingen opwekkende naamgevin g to hebben willen
vermijden. Als Apollo zou hij verplicht geweest zijn alles
to doen om de „gouden eeuw" voor to bereiden, als Mercurius zou men hem zeker met den zielengeleider Hermes
en met diens Egyptische collega's en verwanten Osiris,
Anubis en Serapis in verband gebracht hebben ; als Mars
hij wijdde immers een tempel aan Mars den Wreker,
dat wil zeggen den wreker van den moord op Caesar!
had hij het Parthenrijk en Britannia niet met rust kunnen
laten. Neen, hij liet dan toch maar liever het wereldbestuur
in de handen van den ouden Juppiter, Wiens maj esteit we
(Cicero nog in zijn rede tegen Catilina hoorden aanroepen
zonder dat het yolk meesmuilde.
Daarom eindigt het carmen saeculare van Horatius met
een beroep op Juppiter, daarom zweren in 3 vobr Christus
de bewoners van de Paphlagonische stad Gangra bij Zeus
en Augustus, daarom ook bezocht de alleenheerscher zelf
zoo trouw den tempel van Juppiter Tonans.
Alle steden en landen, die een tempel voor den rijksbestierder wenschten op to richten, kreg en daartoe slechts
verlof onder voorwaarde, dat het tegelijk een plants van
vereering zou zijn voor de stadsgodin Roma.
Na den dood van den eersten keizer wordt hij gelij k
gesteld met zijn aangenomen vader : ook hem vereert men
in het vervolg als Divus Augustus, zijn opvolger zal Divus
Tiberius zijn, enz. enz. Zoo vormt zich langzamerhand naast
den kring der oude goden een steeds aangroeien de reeks van
nieuwe, die joist, onldat ze niet van naam verwisselen bij
het veranderen van mensch in god, menschelij k blij ven.
Hierdoor werd in Rome het tegenovergestelde bereikt
van wat in Egypte sedert vele eeuwen gebruikelij k was.

XXXI. .
In Egypte was iedere koning een vleeschwording van
den zonnegod, daalde dus de goddelijkheid of tot de aarde,
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terwiji bij de vereering van de Romeinsche keizers juist de
menschelijkheid in den hemel doordrong.
De hooge gunst, waarin de Egyptisehe Isis-dienst
stond - enkele bewijzen daarvoor gaf ik aan het eind
van het vorig opstel - was van zelf een propaganda van
het ,,zonnekoningidee". En een strooming in die richting
was to eerder to verwachten, omdat Apollo, die in zoo
nauwe betrekking stond met Augustus, god van de zon
was en in de vereering van Caesar en het optreden van
Augustus in zijn eerste jaren ook enkele feiten daarheen
wijzen. In het Vatikaansche museum bevindt zich bij voorbeeld een altaar, door den Senaat en het Romeinsche yolk
aan Augustus gewijd. Het beeldhouwwerk daarop stelt een
apotheose een hemelvaart - voor, waarbij de vergoddelijkte, waarrnee wel Caesar bedoeld zal zijn, op een kar
door vier gevleugelde paardeu getrokken naar de zon
opvliegt. Bovenop den door Augustus gewijden Apollotempel stond een door vier paarden getrokken zonnewagen
en daarheen hebben ongetwijfeld de toeschouwers bij de
eeuwfeesten het oog gericht, Coen het koor het daggesternte Horatius' woorden toezong: ,,Alvoedende Zon, die
op uw glanzeu den wagen den dag brengt.. .
Maar de vervaging der grenzen tusschen de Egyptische
en de Romeinsche apotheose werd door de eerste keizers
krachtig to keer gegaan. Augustus weerde iedere persoon
lijke adoratie of en lief in de latere j wren van zijn regeering
uitsluitend een vereering van zijn persoon vereenigd met
die van Roma toe, Tiberius (14-37 n. Chr.) ging nog
veel verder. Hij vernietigde alle besluiten, die hem tempels,
flamines of andere priesters toewezeu, stond slechts dan
toe, dat portretten of standbeelden van hem in godshuizen
werden geplaatst, wanneer hij daartoe zelf verlof gegeven
had en verleende dat verlof slechts onder voorwaarde, dat
ze tusschen de versierselen van den tempel, niet onder de
godenbeelden tentoongesteld werden; hij weer het voorstel
de maand September Tiberius to noemen af, en wilde zelfs
niet Augustus heeten. De eerste keizer had zijn familieleden
en zijn slaven verboden hem „p eer" to noemen, omdat de
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goden ook zoo werden aangesproken, Tiberius deed iemand,
die hem dien toch zoo gewonen titel gaf, wegens beleediging vervolgen !
Pit kan misschien een soort van aardigheid geweest
zijn, maar Tiberius sprak in vollen ernst, then hij in den
Senaat zeide : „Ik, senatoren, beschouw mij als een gewoon
sterveling : wanneer ik na mijn dood zal blijven voortleven,
dan zal het zijn, omdat ik me verdienstelijk gemaakt heb
door mijn daden , , .. Wanneer gij ooit aan mijn rechtschapenheid en mijn toewij ding jegens u mocht twijfelen
moge de dood mij voor die teleurstelling bewaren dan
zal mijn eer niet gehandhaafd worden, doordat gij mij eens
den naam „Vader des Vaderlands" verleend hebt."
Wanneer Augustus en Tiberius afzien van de vervulling
der volksverwachting, als ze aarzelend terugkrabbelen en
het oude willen behouden in godsdienst en politiek, dan .
volgen ze hierin obk een strooming in de openbare meening
van huin tij d, eene, die zich vooral in de hoogere standen
kenbaar maakte.
Deze waren, beangstigd door de glom opduikende
messianistische en chiliastische geruchten, een oogenblik
meegesleept door de bezielde prediking van Sextius en zijn
volgers. Velen, voornamelijk onder de licht ontvlambare
jeugd, hadden den drang tot ascetisme in zich voelen
ontwaken, die gewoonlij k gepaard gaat met het opkomen
van voorspellingen en predikingen, Welke de menschheid
vermanen zich op het komen d duizendj arig rij k voor to
bereiden, maar, Coen de „wereldheiland " (zoo had een
Grieksche stall Caesar al in 45 vbor Christus genoemd) op
zich wachten liet, toen de „maand van Apollo" to lang
wend en de gouden eeuw van Saturnus niet dadelij k aanbrak, verloren ze hun geduld. Ze zeiden den dichter
Manilius na: „We handelen altijd, alsof we slechts in de
toekomst zouden leven, en we levee nooit in het heden",
en dachten : 't is best mogelijk, dat 't in die gouden eeuw
nog beter zal zijn dan nu, maar wie dan leeft... dan geniet,
wij willen nu onze jeugd botvieren". Ovidius en Propertius
b.v. sporen hun makkers aan zich geheel aan de liefde to
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wij den. „Dat is ook een militaire dienstplicht : je moet
daarbij ook allerlei onaangename corveetjes doen, ook
's nachts buiten op wacht staan, enz.", zegt de eerste ; de
tweede, ofschoon van tij d tot tij d zich aanstellend, alsof
hij opvolger van Vergilius in het nationaal heldendicht
evil worden, begins een liefdesliedje met de duidelijk op
Vergilius' heldenzang zinspelende woorden : „Caesar, onze
god, beraamt een krij g tegen het rij ke Indie ...." en besluit met: „Ik zal me tevreden stellen bij zij n triumf op
de Via Sacra in mij n handen to klappen."
De „betere" Standen waren verdeeld in de conscientieuze, eerlijke werkers, wier voorganger reeds onder
Augustus de strenge Tiberius was en de viveurs, die 's keizers dochter Iulia en Naar „salon" als middelpunt beschouwden.
Hoe deze beide partij en om den voorrang streden, hoe
eerst de richting van Iulia, toen die van Tiberius zegevierde, kan men bij Ferrero interessant en met veel fantazie
beschreven vinden. Ik mag er over zwijgen, want voor de
godsdienstige ontwikkeling van Rome was hun oneenigheici
van geen belang.
Toen hij in 14 na Christus keizer geworden
was, bekommerde Tiberius zich om de religie zeer weinig..
Hij was overtuigd en oprecht fatalist en materialist en
wilde dan ook van goddelijken schijn om zijn kleine menschelij kheid niets weten .... Toch leefde ook ten opzichte
van hem de chiliastische hoop onder het yolk, had dit in
den strengen materialist een Heiland vermoed. Een bewijs
daarvoor is het volgend door Suetonius ons meegedeeld
epigram: „Gij hebt het karakter van de eeuw van Saturnu s
veranderd, want zoolang gij J eeft, zal de ij zeren tij d duren"..
Misschien was het de voortdurende prediking van het
komend Godsrij k en de daardoor onder de Joden ontstane
opwinding, die den keizer er toe brachten hen uit Rome
en Italic to verdrijven. Hoe wreed de maatregel ook was,
afdoende helpen deed hij niet. Keizer Claudius (41-54)
was een twintig jaar later genoodzaakt de Israelieten weer to
verbannen, zooals ons Suetonius verhaalt in eery vermaarde
O. E. XIII 9
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plaats van zijn keizerbiographieen. De plaats is zoo bizonder
bekend, omdat men er de eerste vermelding van den
Christus bij een heidensch schrijver in ziet. Suetonius
zegt namelijk : „Hij (Claudius) verbande de Joden u.it Rome,
omdat ze op aandrij ven van Chrestus voortdurend onrust
verwekten". Of hier onze Christus Of een andere „gezalfde
des Heeren", die zich in de Eeuwige Stad voor den Messias
uitgaf of een persoon, Wiens naam met den „Gezalfde"
niets to waken heeft, bedoeld is, zal wel nooit met zekerheid worden uitgemaakt, maar in elk geval weten we van
elders, dat onder de eerste C hristenen het geloof aan den
spoedigen terugkeer van den Verlosser en de vervulling
van aller wensch zeer verbreid was. De Heiland zelf immers
had gezegd, dat er onder zijn hoorders sommigen waren,
„welke den dood niet smaken zouden, totdat zij den Zoon
des menschen zouden hebben zien komen in zijn Koninkrijk". En niet alleen de woorden, ook de daden der eerste
Christenen bewezen, dat in het middelpunt van hun geloof
de spoedige verwezenlijking van de groote belofte stond.
In hun oudste katakomben zijn de rustplaatsen van de
dooden nog niet van namen voorzien. Het was immers
voor de familieleden en medebroeders in het geloof onn oodig zoo de graven to onderscheiden ; er zouden van
hen niet velen meer sterven, voor hun Heiland zou wederkeeren in de heerlijkheid Zijns Vaders met Zijne Engelen
en een iegelijk vergelden naar zijn doen.
XXXII.
Bij de geloovige Oosterlingen, die weinig of niets to
verliezen had den, held de geestverrukking dus veel langer
aan dan bij de rij ke Romeinen, die een oogenblik zich tot
het ascetisme van Sextius hadden bekeerd.
Voor de laatsten kleedde de godsdienst zich steeds in de
vormen van wijsbegeerte. Daarom zeide bijvoorbeeld Seneca,
dat Sextius een Stolcijn was, al ontkende hij het zelf ten
sterkste. En niet Seneca, maar Sextius had gelij k, want
in hem was juist overwegend dat, wat aan het echte
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Stoicisme altij d had ontbroken : de ontroering, de bezieling.
Met die bezieling zou ook het Stolcisme in staat geweest zijn het Romeinsche rijk eenheid en kracht to geven
of ten minste dat wat nog sterk er in was to behouden,
maar het kon dat slechts onder voorwaarde, dat zijn diepst
beginsel, de gelijkheid van alle menschen, het „wereld,
-burgeschap",tozijnkwm.
En dit juist belette Augustus, belette op zijn voetspoor
Tiberius. Door hun conservatisme bleef Italie de kern,
Rome het middelpunt van het rijk.
.Augustus had voor zijn wijze van handelen natuurlijk
argumenten ! Italie was immers nog altij d de moeder der
legioenen, de provincies waren deels ontaard, deels onbetrouwbaar ; men diende dus Italie to vriend to houden,
mocht niet de andere volken zoo gul het Latijnsch (of
zelfs het Ronleinsch) burgerrecht verleenen, als Caesar het
met vele Galliers begonnen was natuurlijk als propaganda voor het geprojecteerde wereldrijk. De administratieve hoofdplaats van Italie was en bleef Rome, waar en
senaat en pr2nceps zetelden. Burger van Rome to zijn was
weer iets extra's, zelfs tegen over de Italianen ; m®est dat
blijven, omdat het altijd zoo geweest was en, terwijl het
zoo was, het rijk groeide en bloeide.
Maar daar ver weg, in de streken, waar de bewoners
van de hoofdstad der wereld zoo niet op letten (evenmin
als wij tot voor kort Ietten op Roemenie, Bulgarij e en
Servie !) was jets veranderd, rij pte jets, dat eerst nog zich
tot eigen kring bepaalde, maar spoedig zijn invloed ging
doers gelden ook in het „moederland".
Qnder de republiek werden alle provincies geregeerd
door oud-magistraten, ex-consuls of ex-praetoren, die telkens voor een jaar benoemd werden. Het stelsel van steeds
wisselende bestuurders, dat in Rome zelf waar toch de
overb eden door de collegialiteit en door de controle van
den senaat en de volkstribunen in hun macht zoo zeer
beperkt waren
zooveel onzekerheid veroorzaakte, eerst
aan den senaat -- de blij vende vergadering van ervaren
politici
de oppermacht, toen aan zegevierende veldheeren
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een onwettig overwicht verschafte, werkte in de provincies, waar de gouverneur over absoluut onbeperkte bevoegdheid beschikte, nog veel verderflijker. Wel bestond er in
Rome een controle op de handelingen der stadhouders,
inaar die was zeer onbetrouwbaar
bij na alle afpersers
slaagden er in zich to doen vrij spreken ! en begon in
ieder geval pas een jaar na data van de malversaties Naar
onderzoek.
Toen Augustus de helft van de provincies -- en verreweg de belangrijkste helft onder „keizerlijk" bestuur
bracht, veranderde de toestand daar volkomen. De stadhouders, die nu werden gezonden, waren afzetbare ondergeschikten, zij volgden de aanwij zingen van den keizer,
Wiens ontevredenheid zich hun dadelijk kenbaar maken
kon, maar als ze goed voldeden, bleven ze in him ambt,
zoo lang ze noodig waren. Zichzelf ve°rijken ten koste
van hun onderdanen konden ze niet, omdat hun rekeningen geregeld nagezien werden, en ze hdden daaraan ook
niet zoo groote behoefte als hun voorgangers uit den
republikeinschen tij d. Zij immers behoefden geen verkiezingskas to verzamelen om hun toekomst in Rome to
verzekeren.
Ofschoon over alle belangrij ke kwesties door den
gouverneur de meening en de orders van den keizer of
van zij n bureaux in Rome gevraagd werden een bewij s
daarvoor geeft ons bij voorbeeld de briefwisseling tusschen
Plinius en keizer Trajanus (98-117), is het toch van
zelf sprekend, dat de loopende zaken ter plaatse werdem
afgedaan en zich dus in iedere provincie langzamerhand
een tamelij k onaf hankelij ke administratie vormde. In den
tij d van de republiek hadden de stadhouders, die maar
voor ern jaar Rome verlieten, voordien en nadien senatoren
waren, voortdurend het oog gevestigd op de wereldstad,
nu moest het provinciale bestuur als iedere bureaucratie
al weer en meer een zelfstandige macht worden.
Met den administratieven invloed van Rome verslapte
ook de militaire. Nog tij dens Augustus waxen de legioenen
voor verreweg het grootste deel nit Italie afkomstig, maar
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beg on do krijgslust in de kringen, die officieren konden
leveren, al moor en weer to verftauwen - we hoorden zoo
even hoe Ovidius en Propertius, eon Samniet en een
Etruriër, over den oorlog dachten; Horatius, die nit Apulië
stamde, zag er goon been in rondweg to bekennen, dat hij
bij Philippi op den loop gogaan was - en do voortduronde
daling van hot geboortecijfer der bevolking, ook ten plattenlande, hot niet toe, do hoop to voeden, dat hot schiereila.nd voortdurend hetzelfde contingent aan vrijwiliigers
zou kunnen blijvon leveren, ook al maakte men do dionstvoorwaarden nog zoo aanlokkolijk. Hot was goon komediespol, maar wèl beredeneorde wanhoop, die Augustus na de
vornietiging van slechts drie legioenen in hot Teutoburgerwoud do bekendo verzuchting deed slaken: ,,Yarus, Yarns,
geef mij mijn legioenen terug !" Dit verlies van eon twintigduizend mannen kon niet moor aangevuld worden: do
tij den van den tweeden Punischon oorlog, toen na de
slachtingen bj hot Trasimeensche moor en bij Cannao, die
zeker honderdduizond Italianeni hot levee kostten, toch do
legioenen weer voltallig konden worden gemaakt, waren
onherroepelijk voorbij. Het was alleen hot gebrek aan
reserve, dat Augustus dwong do Rome door Arminius
toegebrachte nederlaag ongewroken to laton, dat horn
belette, door een oorlog tegen do Parthon do eereschuld
van Caesar of to losson. Rome moest zich gaan beperken
tot do verdediging van wat hot bezat on omdat het hart
van hot rijk goon nieuwen toevoer leveren kon, moest do
eerste vordedigingslinie op do grens zoo stork mogolijk zijn.
Reeds onder Augustus werden daar do legioenen vast
ingekwartierd; ze vermengden zich natuurlijk al moor en
moor met do plaatselijke bevolking en werden langzamerhand
ook nit Naar voornamelijk gerecruteerd.
Rome was niet weer do stad vanwaar hot leger der
burgers uittrok en waarheen hot triumfeerend terugkeerde,
do legioensoldaat legde niet moor voor eon half jaar spade
en ploeg, die in zijn hand Italië's bodem rijke oogsten
dragon deden, neer met do zokerheid, die werktuigen later
weer op to vatten ... .
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Alles veranderde : Rome was de residentie van den
keizer, die hooger was dan alle generalen, de verre, fabelrijke stad, Welke de bezettingstroepen van de Donau-,
Euphraat- of Marokkaansche grensforten nooit zouden
zien ... , of alleen zien, wanneer hun in opstand gekomen
veldheer hen er heen voerde om hem to helpen den troop
van zijn voorganger in to nemen ... .
Zoowel de ambtenaren als de troepen werden „geprovincialiseerd". Ook de geldmacht verplaatste zich. In de
laatste eeuwen van de republiek had het kapitaal zich
opgehoopt in de handen van de nobiliteit, niet alleen het
geld, dat uitsluitend in Rome politieke waarde had, omdat
da it alle verkiezingen plaats hadden, maar ook het landbezit. Eerst had de adel zich op Italiaanschen bodem grootgrondbezi.t verworven, maar then de concurrentie van het
buitenland den graanbouw in Italie doodsloeg, de landverdeeling aan veteranen en arme kolonisten, de ontvolking
en het tengevolge van het staken der burgeroorlogen
duurder worden der slavers de ontginning van den met
uitzondering van de Po-vlakte door de natuur niet beg unstigden bodem van Italie weinig rendabel begonnen to
makers, had hij zich in de provincies, vooral in het bloeiend
Africa, schadeloos gesteld.
De vaste inkomsten nit bun groote boerderijen gaven
de aanzienlij ken een gevoel van zelfstandigheid en onafhankelij kheid ook tegenover den keizer. Augustus en
Tiberius, die als echte constitutioneele vorsten de verantwoordelijkheid van het staatsbestuur wenschten to deelen
met een invloedrijken senaat, zagen dit zeer gaarne, maar
onder hun opvolgers begon het keizerschap ten opzichte
van het landbezit ongeveer dezelfde politiek to volgen als
ten opzichte van de administratie. Door erfenis en voornamelij k door confiscatie van het eigen dom van politieke
veroordeelden wisten bij voorbeeld Claudius (41-54) en
Nero (54-68) groote landstreken in Africa en elders tot
keizerlijk domein to makes. Naar het voorbeeld van de
voortreflijk georganiseerde Hellenistische rijken in VoorA.z1e en Egypte gaan dan de latere keizers, van Vespasianus
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(69-79) of de domeinen inrichten tot economisch zelfstandige
eenheden, als 't ware zich zelf verzorgende staatj es in den
grooten staat. Binnen de grenzen van deze domeinen
brengen de klene landbouwers het tot een zeer intensieve
cultuur, Welke den keizers zoo groote inkomsten waarborgt,
dat het hun nog eeuwen lang mogelij k blij ft er een luxe„residenti.e" met meer dan een millioen niets voortbrengende bewoners op na to houden, een schoon, maar volslagen
overbodig ornament van den Staat.
Men dient, als men de geschiedenis van Rome na
Augustus leest, nooit to vergeten, dat de „heilige stad",
het „middelpunt van de wereld" gedurend e het keizerrij k
niet to vergelij ken is met een hedendaagsch Londen, Parij s,
Berlijn of Weenen, die centra zijn van nuttigen handel,
productieve nijverheid, noodzakelijke rijksadministratie en
geldhandel. In Rome woonde een eeuw na Augustus als
eenig gewichtig persoon de keizer : de productie-middelen,
die hem zijn macht verleenden, bevonden zich ver weg en
werden ver weg geadministreerd, zijn leger stond op de
grenzen; de wagens, die over de Via Appia, de scheepjes,
die langs den Tiber n aar Rome de voortbrengselen van
heel de Wereld brachten, keerden leeg terug. In Rome
werd slechts verbruikt en voor het grootste deel niet eens
betaald, Wat verbruikt Werd ! Het graan, dat de magen van
de uit alle oorden der Wereld naar pier samengestroomde
luie proletariers verzadigde, de Wilde dieren en gladiatoren,
die hen vermaakten en zoo den leegen tij d kortten, waren
„geschenken" van den vorst aan zijn trouwe residentiebeWoners. GGeschenken, die aan zijn nog trouwere onderdanen buiten de residers tie veel tij d en zweet gekost
hadden.
Eerst bespeurt men niet, dat het moeilij k valt, die
lasten op to brengen, maar als later de levenskracht van
het heele rij k al meer en meer achteruitgaat, dragen ook
zij er toe bij den rij ksbestuurder to dwingen tot verandering
in het vereenigingswezen, tot het stichten van een „tuchthuisstaat", tot het militariseeren van allen arbeid ... , zonder
hem een hooger rendement van de productie to verschafen.
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XXXIII.
Caesar had zich als levensdoel dat van Alexander den
Groote gesteld : de heele wereld tot een Staat to makers.
Zeno, de stichter van de wij sbegeerte der Stoa, die ongeveer
geboren werd, toen Alexander stierf, had als hoogst bereikbaar
politiek ideaal genoemd een Staat, tegenover welken geen
andere Staten staan, die geen grenzen heeft, omdat de
verbroedering van alle menschen ze uitwischte.
Het ontging de Stoa niet, dat de groote koning van
Macedonia op het punt gestaan had to verwezenlij ken, wat
den wij sgeer als droom voor den geest zweefde. Daarom
predikten dan ook Naar eerste leeraars, dat de wijze het
beroep van vorst niet dient to versmaden en het hem zeer
wel veroorloofd is, wanneer hij zelf niet regeeren kan, aan
het hof van vorsten, vooral van goede vorsten zich op
to houden.
Deze leer moet in Athene, waar in de derde eeuw voor
Christus, die de Stoa zag ontstaan, nog altij d de republikeinsche traditie overheerschte, vreemd geklonken hebben.
Voor haar verkondigers Zeno, Kleanthes en Chrysippos
had ze niets ongewoons. Ze waren alien van niet-Grieksche
afkomst : Zeno stamde uit een Phenicische kolonie op Cyprus,
Kleanthes en Chrysippos kwamen nit Klein-Azie. Toch
schij nt het, dat de laatste, die door zij n dialectiek vooral
de school op vasten grondslag stelde, reeds een ietsje minder
monarchaal werd. Hij betoogde, dat de wij ze slechts deelnemen kan aan het bestuur van die Staten, die duidelijk
een neiging tot ontwikkeling vertoonen.
Wie dus als Stoicijn trouw de leer van de grondleggers zou wenschen to volgen (de Stoicij nen zij n ten alien tij de
echte dogmatici . geweest !), mag een betrekking bekleeden
in een idealen staat of in een, die duidelij k vooruitgang
toont.
Polybius, de vriend van Scipio, had koel wetenschappelijk uitgemaakt, dat Rome in den tijd van Hannibal Naar
voile rijpheid bereikt had en aan Naar onvermijdelijk de
wereldheerschappij moest toevallen en tevens als zijn
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meening uitgesproken, dat de Romeinsche staatsinrichting
het ideaal zeer nabij kwam. In diezl tijd this en nog wel
een paar menschenleeftijden later, voor het alien duidelijk
werd, dat het hoogtepunt al overschreden was en verandering onvermij deli] k, mocht de Stoicij n deelnemen aan de
Rom.einsche politiek.
Daarom had Cato de Jongere, die zij n leven geheel
leidde volgens de grondbeginselen der Stoa, geen oogenblik
geaarzeld to leven en to sterven (in 46 voor Chr.) voor
het behoud van de „republiek", die immers de onovertrefbare
verwezenlij king van den ideaalstaat was.
Maar daarom ook hadden de Sextiers en hun bewuste
of onbewuste medestanders onder de „messianisten " en
„chiliasten" in de eerste jaren van Augustus' regeering,
gehoopt op een verand.ering, die verbetering zou worden.
Als de republiek niet in sehij n, maar in werkelij kheid
door Augustus of door Tiberius hersteld geworden was,
zouden de StoIcij non van Cato's slag, die medewerken
wilden in den „ideaalstaat" tevreden gesteld zijn, wanneer
daarentegen Augustus in de voetsporen van Caesar tredend,
zich tot verlicht despoot opgeworpen had, ware zij n strev en
ongetwijfeld gesteund door die volgelingen van Chrysippos,
Welke gaarne hun medewerking verleenen tot het scheppen
van betere toestanden. Dat or algemeen jets verwacht
word van persoonlij k optreden van een grooten g eest,
bewees het stork verbreide Messiasverlangen en de „astrononsisch" gemotiveerde theorie van de komende gouden
eeuw.
De handelwijze van Augustus stelde dus alien teleur;
de mystieke dwepers, de staathuishoudkundigen, die het
politiek centrunl van het ri j k wilden doen samenvallen met
eon der economische middelpunten of in ieder geval vermij den wilden, dat eon volkomen overbodige luxe-hoofdstad
den staat onnut op kosten joeg, en de strengst geschoolde
denkers.
De geestdrift, die de prediking der Sextii in het hart
van de jongo Romeinen gewekt had, doofde, zooals ik al
zeide, spoedig uit. De wij sgeeren van het slag van Cato,
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de blinde bewonderaars der republiek, hadden onder
Tiberius (14-37), die er eerlijk naar streefde niets anders
to zijn dan de eerste dienaar van den staat, zeer goed aan
de politiek kunnen deelnemen, maar zij kwamen in botsing
met vorsten als Nero (54-68), die volgens hen een tyran was.
Toch vertoonen zich ook dan nog twee stroomingen
in de secte. Ads voorbeeld noem ik den dichter Lucanus,
die door beide m eegesleept werd. Eerst was hij een vriend
en bewonderaar van Nero. Hij begint zijn groot heldendicht over de burgeroorlogen van Caesar op een toon, alsof
hij dien revolutietij d zegent, omdat hij leidde tot het
keizerschap, tot de mogelij kheid van Nero's troonbestij ging.
Nero is hem een op garde afgedaald god, hij ziet hem na
den dood Phoebus' vlammenkar bestij gen en de wereld als
nieuwe zon verlichten. Maar op eens vinden we de stemming van den dichter veranderd. Aan de monarchie is
niets goeds meer. „Een eerlijk man moet het hof verlaten.
Deugd en onbeperkte macht kunnen niet samengaan ... .
De vri j heid is gevlucht naar het land van Germanen en
Scythen, Italie heeft Naar voor altij d verloren".
Zulke uitingen laten geen twijfel ten opzichte van de
meening van Lucanus over zijn vroegeren afgod Nero; de
apotheose, die hij eerst hem toedacht, wenscht hij nu voor
den grooten heilige van het Stoicisme, voor Cato, to bewaren.
Ofschoon zoo de staatkundige overtuiging van den
dichter zich volkomen wijzigt, ofschoon hij van monarchaal
republikeinsch wordt, blij ft de wij sgeerige eenheid van zijn
gedicht ongedeerd. De leer van Zeno en Chrysippos kon
zich verzoenen met onbeperkte alleenheerschappij en met
volkomen vrijheid, maar zij vroeg ten minste in den
strengen vorm, dien de Romeinen sedert Cato Naar hadden
omgehangen in ieder geval onvermoeide, nooit weifelende
toewijding aan de stem van het goddelijke beginsel in ons,
dat ons leven leiden moet. De „rede", die wij gemeen
hebben met de godheid, doet ons de wetten der natuur
herkennen en wij st ons den weg tot volkomen onderwerping daaraan, onderwerping, die „deugd" is en daardoor
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„geluk". Wie overtuigd is, dat hij zonder aarzelen doet,
wat zijn plicht hem gebiedt, zal rustig, zonder ontroering,
zijn weg vervolgen ; maar iedere schrede, die hem verwij dert
van het rechte pad, stort hem in vreezen, ontrooft hem
geheel zijn geluk. Een vergrijp tegen den welbewusten
plicht, hetzij zwaar, hetzij licht, heeft altijd het verlies
van de gemoedsrust, de eenige zaligheid, ten gevolge.
Deze theorie Jaat zich gemakkelijk bespottelijk waken.
Cicero beweerde in een van zijn eerste redevoeringen, dat
een StoIcij n een vadermoorder op dezelfde lij n zette met
iennand, die een haan den pals omdraait, Horatius geeft
deze definitie van den „wij ze" : „In een woord, de wij ze
volgt dadelij k op Juppiter, hij is rij k, vrij, geeerd, schoon,
als de koning der koningen, en vooral ook gezon d ... .
as hij tenminste niet verkouden is".
Nu verdienden de Romeinsche Stoicij nen ook wel een
beet] e voor den gek gehouden to worden ; hun logica ging
to ver. De dweper Sextius bijvoorbeeld had -- volgens
Seneca (4-65 na Christus), die in zijn jeugd met hartstocht meeg edaan had aan de nieuwe, strenge levensrichting — betoogd, dat Juppiter niet beter is dan een goed
mensch : „Juppiter kan den menschen meer geven, maar
van twee weldoen ers is de rij kere niet de betere ; Juppiter
kan lan g er goed zijn dan de wij sgeer, maar deze acht zich
niet Beringer, omdat zijn deugd binnen kortere tij dsruimte
besloten is".
XXXIV.
Een consequence StoIcijn kan moeilijk tevreden zijn
met een worst. Welke vorst immers bega at nooit een
kleine font?
Daarom wendden de Stoicij n.en na de bekende eerste
vijf veelbelovende jaren van zijn regeering (54-59) zich
van Nero af. Z66 lang hadden ze geloofd, dat het keizerrijk
naar zelfverbetering streefde en dus volgens het voorschrift
van „vader Chrysippus" hun medewerking gegund, maar
ze werden bekeerd door de eerste van de reeks misdaden,
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die hun „hoop" beging en onttrokken zich dus aan de
politiek.
We zijn, onder den invloed van het schitterend pleidooi
tegen de keizers nit het Julische huffs, dat Tacitus (circa
55-120) in zijn Annalen schreef, geneigd altijd de partij
to trekken van de mokkende theoretici ; wij gelooven in
hun ideale liefde voor de vrijheid en zeggen Tacitus na,
„dat Nero, Coen hij Thrasea Paetus en Barea Soranus den
dood deed aanzeggen, van begeerte brandde de deugd zelf
nit to roeien", maar we verzuimen, ons in de positie van
den keizer in to denken.
Wat de woordvoerder van het Flavisch keizerrij k „de
deugd zelf" noemt, beschouwde Nero als „aanmatiging van
een secte, die onruststokers en woelgeesten kweekte". Zoo
teekent de „minister" Tigellinus de Stoicijnen en hij moet
niet zoo heel groot ongelijk gehad hebben, wanneer Seneca
ook een StoIcijn , nadat hij zich reeds van het hof
teruggetrokken had, het noodig vond herhaaldelijk de
jongere adepten der wij sbegeerte to waarschuwen tegen een
in 't oog vallend en uitdagend optreden, omdat zoo'n
handelwij ze reeds velen verderfflij k werd en de wij sgeeren
toch al met den nek aangezien werden. — Een honderd
jaar later waarschuwen Christe]ijke kerkvaders op eenzelfden
toon de aanhangers der nieuwe leer, niet nutteloos een
martelaarschap to zoeken. -Sommige stellingen en uitingen van het Stoicisme
konden ook werkelijk als uittarting worden beschouwd.
't Was bij voorbeeld voor een vorst met een gepast ge v oel
van eigenwaarde niet aangenaam, telkens weer to hooren
herhalen, dat de wijze een tyran evenmin vreest als een
krankzinnige ; to weten, dat het gedicht van Lucanus,
waaruit ik zoo pas een van de vele harde woorden tegen
alleenheerschers aanhaalde, in besloten kring met evenveel
bij val werd begroet als sommige treurspelen van zijn oom
Seneca, waarin de opgeblazen personages voortdurend
declameeren tegen de overweldigers, die „wreed geboren
worden", zich bij voorbeeld uitdrukkingen van deze kracht
veroorloven : „Wie bang is gehaat to worden, kent de
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kunst van regeeren niet"; „In mij n rij k wordt de dood
afgesmeekt", en dergelij ke.
Toch keerde de keizer zich niet tegen deze stoute
sprekers zij vonden pas den dood, then ze (in 65) schuldig werden bevonden aan samenzwering , maar tegen
den zwij genden, alleen door afzondering tegen het rij ksbestuur protesteerenden Thrasea Paetus. En wat werd hem
then verweten ? De door Nero als aanklager naar den senaat
gezonden advocaat voerde tegen Thrasea aan, dat hij zich
niet vertoond had in de senaatszitting, waarin besloten
was aan Poppaea goddelij ke eer to bewij zen ; nooit verscheen op den derden Januari bij het uitspreken van den
heilwensch voor den keizer; nooit voor diens welzijn een
offer gebracht had en dat hij zich van alle deelneming aan
staatszaken onthield. De afgezant van den keizer schildert
den invloed van zulk optreden als volgt : „In de provincies
en in het leger leest men nauwkeurig de staatscourant
door om to weten, aan welke politieke handelingen Thrasea
zich onttrokken heeft; men spreekt over Nero en Thrasea,
zooals indertij d over Caesar en Cato en vindt in die vergelij king een motief tot oneenigheid." Werkelijk broeide
het overal in het rijk. In 61 brak een opstand nit in
Brittannie ; in Gallie moet die van Vindex (68) al lang
voorbereid geweest zijn. De oorlog tegen de Parthen had
niet veel succes. 't Was werkelijk niet de tijd om ter wille
van een dwaas overdreven zedelijkheidsideaal zijn krachten
aan het staatsbestuur to onttrekken !
Nero heeft blij kbaar gehoopt de hardnekkige obstructie
der oppositie op het voorbeeld van Thrasea bleven zeer
vole senatoren en andere nobiles eenvoudig ver van Rome
en beroofden daardoor den keizer van de hulp der door
hun geslachten sedert eeuwen opgezamelde politieke en
administratieve ervaring to kunnen breken door in haar
zwij genden leider een voorbeeld to stellen. Hij verwachtte
natuurlijk, dat Thrasea het hoofd zou buigen,want dat
alleen kon een heilzamen invloed hebben, maar hij bedroog
zich: Thrasea bleef zich zelf en zijn stolcisme tot het einde
getrouw en zijn laatste woorden, gericht tot den quaestor,
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die hem het doodvonnis bracht, waren een aansporing zijn
voorbeeld to volgen. Hij had zich de aderen van beide
armen geopend en met bloeddruppels de garde rondom
besproeiend sprak hij: „Ik breng een plengoffer aan Juppiter den Bevrij der." Toen wendde hij zich tot den ambtenaar der justitie met de woorden : „Zie, jonge man, wat
ik doe. De goden mogen van u het voorteeken afwenden,
maar ik zeg u, dat gij geboren zij t in een tij d, die behoefte
heeft kracht to zoeken in standvastige voorbeelden."
De oppositie zag niet of van haar lij deli] k verzet ;
integendeel, Naar leiders beraamden een aanslag tegen het
leven van den keizer. Ze hadden alien in de rhetorenscholen zoo vaak onder grooten bij val het vermoorden
van tyrannen verdedigd, dat ze dit als plicht waren gaan
beschouwen !
Toen de toeleg, in 65, verraden was en zij vervolgd
werden, gingen ze alien moedig in den dood, getrouw aan
him beginselen, aan het voorbeeld van Thrasea, vervuld van
de ideeen, die hun medeslachtoffer Seneca zoo vaak in
woorden kleedde : „Het leven van den mensch is van geringe waarde, maar levensverachting is lets oneindig
groots ... In nood en pij n to leven is niet onvermij delij k.
Ons staan aau alle kanten vele, korte, gemakkelij ke wegen
naar de vrijheid open. Laten we God danken, dat niemand
tegen zijn wil in het leven gehouden kan worden ... ,
Waarom to vreezen voor den dood ; is hij niet een verlosser, is het sterven niet geboorte tot een eeuwig leven?"
Het was voor een vorst een moeilij ke taak, het zulken
hardnekkigen dwepers naar den zin to maken : ze keurden
of wat gedaan word en wilden Loch tot verbetering niet
meewerken. Geen wonder, dat niet alleen Nero (54.68)
of Domitianus (81-96), maar ook de verstandige en praktische Vespasianus (69-79) er toe kwam krachtige m.aatregelen to n emen en alle wij sgeeren nit Rome to verdrij v en .
Het Stolcisme had in de eerste eeuw na Christus nog
geen enkel positief punt op zijn politiek program. Vooral
in Rome was het patriotisme onder de hoogere standen
nog veel to stork om de ontplooiing van het kosmopoli-
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tisme, waarvan we de eerste sporen al in den aanvang
dezer wij sbegeerte vonden, to gedoogen. Met den mond
beleed men wel de stelling, dat ieder mensch „noon van
God" is, omdat hij een deeltje bezit van de het heelal
doordringende Rede, maar in de practijk handelde men
daarnaar nog niet. Hoe Ver bijvoorbeeld Thrasea nog was
van het denkbeetd van een broederschap van alle bewoners
der wereld en van gelij ke rechten voor ieder mensch, bewij t een proces nit het jaar 62, waarin hij een voorname
rol speelde.
Tegen een zekeren Claudius Timarchus van Kreta
werd bij den senaat een aanklacht ingediend wegens eigenmachtig optreden en omdat hij gezegd zou hebben : „Het
hangt van m.ij af, of de gouverneurs in mijn provincie
bedankt worden voor hun goede plichtsvervulling." Het
vas namelij k de gewoonte, dat de vergadering van de
provincialen den stadhouder bij het Bind van zijn bestuur
beoordeelde en in g oval van tevredenheid een gezantschap
naar Roue zond om den senaat to bedanken voor het
uitzenden van dezen g oeden bestuurder.
Thrasea nu hield naar aanleiding van deze kwestie
een redevoering, waarover Tacitus ons iets meedeelt. 13e
beroemde Stolcijn zeide o.a.: „Vroeger werden niet alleen
consuls of praetoren, maar ook ambtelooze burgers naar

de provincie gezonden Om inspectie to houden en verslag
uit to brengen omtrent de volgzaam.heid van de bewoners.
Toen sidderden de volken voor de meening van simpele
burgers. Nu vertroetelen, vleien wij de vreemden en gaan
we volggens den wil van enkelen onder hen tot dankbetuiging en met nog nleer gemak tot beschuldiging der
stadhouders over."
Men ziet het. Thrasea wil terug. Waar het hem zelf
en Rome betreft, geldt niet de gelij kheid der menschen ;
het ideaal is het verleden ; het systematisch nivelleeringsstelsel, dat door de ambtenaren van den keizer sedert
Claudius (41-54) gestadig op de provincies wardt toegepast, is geen verbetering en dus
dat is weer Stoicijnen-
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dient de „wijze" zich van medewerking tot het
logica
vervolmaken daarvan to onthouden.
Waar dus door Thrasea en zij n kring het kosmopolitisme niet als Wenschelijk Werd beschouwd, bleef het
StoIcisme in de politiek volkomen negatief. Zijn woordvoerders rieden deelneming aan de staatszaken dringend
af, niet alleen wanneer een tyran heerscht, Wiens handelingen men niet alti j d volkomen goedkeuren kan, maar
ook in een republiek : „Wie Loch kan, als hem de deugd
behaagt, het y olk behagen ? De volksgunst kan men slechts
door slinksche streken winnen. Gij moet u aan hen gelij k
maken, slechts door gemeenheid kunt ge het gemeen behagen."
Men ziet het alweer : de natuur gaat boven de leer.
Ook het luierende, veile gepeupel der hoofdstad was den
vrienden van Thrasea to mm: het plebs van Rome, „dat
voor een appel en ei zijn rechten verkoopt, als men het
maar vet voert".
Verachtten Seneca en Lucanus, van Wie ik hier Woorden
aanhaalde, de niet rij ke bewoners der „heilige stad", Persius (34-62), de nog baardelooze jonker, ziet uit de hoogte
neer op den burgemeester van Arezzo, op vrijgelatenen,
die pas het burgerrecht verkregen hadden.
De toonaangevende StoIcij nen van dezen tij d waren
de oude adelspartij van vroeg er, de reactionnaire republikeinen, die terug wilden tot voor Augustus. Met hen was
werkelijk niets aan to vangen. Tegenover Nero hadden ze
misschien gelij k : hij Wilde allicht to snel den Weg van
Julius Caesar op, maar dat ook Vespasianus zich genoodmet uitzondering alleen
zaakt zag al de philosopher
van den gematigden Musonius Rufus uit Rome to verbannen, pleit tegen hen, want deze keizer trachtte, ten
opzichte van Italie en Rome tenminste, de regeeringsbeginselen van Augustus trouw to blij ven.
XXXV.
Als in de politiek waxen ook in den godsdienst de
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StoIcijnen van dit tij dperk bekrompen. De mystieke inslag
van PythagoreIsche zieleleer, die in de twee laatste eeuwen
voor Christus gevl och ten vas door de harteloos nuchtere
schering van het pure Stolcisme en Scipio zoowel als Cicero
bekoord had, was zorg vuldig weer uitgetrokken. Men staat
scherp tegenover alle symboliek en alles, wat onverklaarbaar lij kt. A is Lucanus in een versregel afrekent met de,
goddelij kheid van Osiris (,,Egypte bewij st door zijn dood
' te beweenen, dat Osiris een mensch was !"), is daarmee
voor hem heel het Messiasverlangen van Orphici, Joden,
Christenen en Egyptenaren van de baan geschoven.
Lucanus' oom Seneca kritiseert scherp de uiterlijke
vormen van den godsdienst. „Het is ongerijmd", zegt hij,
„voor beelden to knielen en ze to aanbidden, terwijl men
de vervaardigers er van als handwerkers minacht. Men
beweert, dat de goden in levenlooze, waardelooze zelfstandigheden woven en geeft die niet alleen menschelij ke en
dierlijke, maar dikwijls ook volkomen fantastische vormen,
vereert als een god wat men, als het leefde, een monster
noemen zou. Het toppunt van dwaasheid en afschuwelij kheid wordt echter bereikt door de wij ze, waarop men deze
goden zijn eerbied toont : zelfpijniging, en verminking,.
kinderachtige en dikwijls onzedelijke tooneelvoorstellingen... Een „wij ze" kan zulke dingen slechts mede maken,,
omdat de wet het hem beveelt, niet omdat hij gel.00ft, dat
ze den goden aangenaam zijn." Deze laatste zin doelt
natuurlijk op de voorgeschreven vereering van het beeld
des keizers.
Seneca is her volkomen in overeenstemming met de
oude theorie der eerste Stoicijnen. Zeno reeds had in
zijn ideaalstaat geen tempels willen dulden, omdat de voortbrengsels van architect en bouwlieden niets heiligs kunnen
hebben ; en alle StoIcij nen beleden de leer, dat de God
menschelij ke gestalte heeft. Toch treft ons de uitval van
Seneca als een achteruitgang na de diep gevoelde woorden,
die honderd jaar vroeger de Epicureer Lucretius schreef:
„Wie gelooft, dat de goden nit hun vrede kunnen worden
opgeschrikt door toorn over menschelijke vergrijpen en de
0. E. XIII 9
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golven van woede hoog in hen kunnen opslaan, hij zal
niet met rustig hart de tempels kunnen betreden, niet in
stille beschouwing zich kunnen verliezen voor het beeld,
door menschenhand gemaakt als zinnebeeld der goddelijke
schoonheid."
Seneca gaat nog verder; hij verwerpt ook het gebed :
„Men moet niet de handen opheffen ten hemel, niet den
tempelwachter vermurwen om ons toe to laten tot de ooren
van het godenbeeld, alsof we dan eerder verhoord zouden
worden." Seneca zou dus terug willen tot den tij d van
Scipio, then voor den Kapitolijnschen tempel kwade waakhonden lagen en de Romeinen twijfelden aan de volkomen toerekenbaarheid van hun grootsten held, omdat hij
iederen morgen zich het heiligdom deed opensluiten om
den hoogsten god to raadplegen.
Wat wil men Loch bereiken, vraagt weer Seneca, met
boetedoening en zelf kastij ding, wanneer het noodlot onveranderlijk is ? „Troost kan daarin" — in het gebed
„slechts een krankzinnige vinden". Het is een bewij s van
geestesziekte, wanneer men de goden vreest, de goden
willen niet alleen niet, ze kunnen ook niet schaden, want
ze zijn algoed.
Het Stolcisme Wendt zich af• van de in het heelal buiten
het ik geopenbaarde goden, wier werking, omdat ze van
andere, niet tot het ik behoorende natuur zijn, onbegrepen
yblijven moet : het erkent nog slechts den god, die ook in
den enkeling leeft ; ja, in hem leeft in de volheid van zijnn
..
..
wezen. „God is nabl^ , hl^ is met u, in u", zei Seneca. „Ta i'j
heeft geen andere eigenschappen dan zijn in u; hij heeft
•daarvan wel meer, maar daarom is hij niet beter", had
reeds voor Seneca Sextius vermetel staande gehouden.
Kleanthes roemde in zijn Zeus-hymne, die Paulus in
zijn toespraak to Athene aanhaalde : „wij zijn van Gods
geslacht"; de trotsche denkers van de eerste eeuw van onze
jaartelling vertolkten dit als : „God is van ons geslacht".
Al de wij sheid Gods is ons toegankelij k. Hij houdt
ons niets verborgen, wat we met behulp van orakels zouden
inoeten uitvinden. „Onze schepper zeide ons dadelij k bij de
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geboorte al wat we weten mogen en hij verborg zijn wijsheid niet diep in de woestij n" om het to zeggen met
de woorden van Cato bij Lucanus, waar hij spreekt van
het orakel van Ammon in een oase westelij k van Egypte.
Een stap verder en de „wijze" loochent de noodzakekelijkheid van een godsbestaan. Wanneer hij geen vrees
gevoelt, omdat de algoede hem nooit straffen zal en tegelijk
gelooft, dat de alwij ze niet beter, alleen meer weet dan hij
zelf, dan is hij licht geneigd de schouders op to halen over
het: „Niet mij n wil, maar uw wil geschiede ", en to decreteeren : ,.Mij n inzicht is mij n eenig richtsnoer".
Dezen stag deed o. a. Plinius de Oudere, de veelschrij ver, die heel zijn leven wij dde aan de wetenschap en
voor Naar stierf, toen zijn weetgierigheid hem verleidde to
fang dicht bij den Vesuvius to blij ven tijdens de uitbarsting,
die in 79 na Christus Pompei bedolf. Niet alleen, dat hij
schreef : „Verlangen naar een tweede bestaan ? Wat een
krankzinnigheid ! net geloof aan een hiernamaals bederft
ons het beste van het leven, den dood !", maar hij Wilde
ook van geen godsdienst weten : „net is dwaasheid zich
buiten de wereld to stellen en het bovennatuurlij ke to
zoeken, alsof de natuur zelf al goed genoeg bekend was....
Dat hij zich een voorstelling maken wil van een god,
bewijst de zwakheid van den men sch, ... Het zij den
sterveling tot eenig god zijn medemensch to helpen ; dat
is de weg tot eeuwige glorie".
Als Plinius dacht ook keizer Tiberius, Coen hij openlij k
uitsprak, dat hij zich sterfelij k voelde en dat hij in plichtsbetrachting het eenig middel zag om zijn aandenken to
vereeuwigen.
Zoo stonden nu de werkelijkheidsmenschen van moraal
en wetenschap weer scherp tegenover de geloovenden, die
niet levee kunnen zonder het bovennatuurlijke en zinnebeeldige, zonder verwachting van belooning, straf en vergiffenis, zonder ritus, ceremonie en stoffelijk symbool van
den onstoffelij ken God.
Een oog enblik
in de eerste jaren van Augustus'
bewind
had de religieuze hone ying, de roep van blij
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Messiasgeloof het materialisme overstemd, maar van boven
of werd de geestdrift doodg edrukt. Augustus Wilde alleen
de oud-Romeinsche goden erkennen en hield dezen gebonden in het verstikkend keurslijf der oude letter-aanbidding.
Zelfs Juppiter „de Beste en Hoogste", die oorspronkelijk
zoo vrij stond tegenover het oude jus d ivinum was nu weer
vastgesmeed aan onbruikbare antiquiteiten als den flamer
dialis en den Juppiter Lapis. Tiberius zag het nut van
goden in het algemeen niet in en weerde zich krachtig
tegen de pogingen hem zelf in den bovenmenschelijken
kring to betrekken. Het juiste oogenblik voor verjonging
van den Romeinschen godsdienst was ongebruikt verstreken.
Griekenland kon ook niet helpen, want vandaar kwam al
lang niets anders weer dan wijsbegeerte, zorgvuldig ontdaan van al het „onbegrij pelij ke". De philosophie, die
de meeste aanhangers won, het Stoicisme, scheen slechts
geschikt zij n trouwe belij ders voor to bereiden op den
dood, niet in staat hun leven to leiden !
XXXVI.
Maar ook de streng e theorie van een Cato en een
Thrasea leerde zich een beetj e smij diger plooien naar de
vlottende eischen van het leven, naar de onberekenbare
luimen van het grillig Lot.
Met dit Lot hadden manners als Thrasea niet willen
rekenen, zij moisten er geen weg mee. Stond het boven de
het Al doordringende Rede, was het dus meer dan God?
Of stond het er beneden ? Maar dan zou er iets zijn tusschen God en den mensch, die van Hem slechts quantitatief, niet qualitatief verschilt, want het Lot staat toch
zeker boven den mensch. Als men het Lot opnam in het
stelsel, dan leidde men langs een achterdeurtje weer een
onredelij ke, onbegrij pelij ke, „bovennatuurlij ke" macht binnen, dan vas het uit met het vrij handelen naar eigen
inzicht, dan werd toch weer de bede : „niet mij n wil, maar
Uw wil geschiede", mogelij k.
Reeds tij dens Thrasea's leven waagde iemand het
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anders zoo zorgvuldig weggemoffelde Noodlot to stellen
als argument. In het boek, waarin de gesprekken met
den StoIcij nschen wij sgeer Epiktetus, die omstreeks 50 na
Christus geboren wend en in ongeveer 125 stierf, staan
opgeschreven, vindt men de volgende anecdote:
„Thrasea placht to zeggen, dat hij liever vandaag ter
dood gebracht dan morgen verbannen zou worden. Musonius
Rufus voerde hem eens, toen hij die woorden uitte, tegemoet : ,,,,Als gij den dood kiest, als het ergste, waartoe
client dan die dwaze keuze ? Als ge hem de voorkeur geeft
als het minder erge, wie geeft u de mogelijkheid der keuze ?
Zou het niet beter zijn, wanneer ge u er op toelegdet
tevreden to zijn met dat, wat u geg even worden zal ?"
Hier zien we de twee richtingen van het Stoicisme
tegenover elkaar : de theoretische en de practische.
We zagen reeds, dat Thrasea en zijn aanhangers het
feitelij k tot niets brachten dan tot domme onthouding.
Voor hen was alleen de wijze volmaakt, en bestond er geen
graadverschil. Wi.e niet volmaakt is, is.... waanzinnig, en
omdat niemand de perfectie bereikt, handelt ieder onverstandig en slecht.
Het was al wel een oud woord van den strengen
Kleanthes : „De mensch wandelt in slechtheid, zoo niet
altij d, dan toch meestal : als hij ooit de deugd bereikt, dan
is het toch slechts in den avond zijns levens", maar nooit
werd die menschelij ke verdorvenheid zoo op den voorgrond
gesteld als nu. Hoor hoe Seneca oordeelt over zijn tijd —
de woorden van Nero's minister komen sours letterlij k overeen
met die van den apostel Paulus:
„Wij zijn slecht, wij waren slecht en zullen slecht zijn.
Onze voorouders klaagden over het verval der zeden, wij
klag en daarover en onze nakomelingen zullen er over klagen. In werkelij kheid zijn de schommelingen der moraliteit
slechts klein, als die van de zee, Welke bij vloed een strookje
strand bespoelt, dat ze bij ebbe weer vrij laat. Het kwaad
wisselt van gedaante, zijn macht blij ft dezelfde. Allen zijn
slecht; wie nog geen kwaad gedaan heeft, ware toch in
staat het to bedrij ven, want alien zijn krankzinnig. Allen
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hebben wij gezondigd en wij zullen alien zondigen tot het
einde onzer dagen. Wie zich boos zou willen maken over
de gebreken der menschen, zou geen einde vinden in de
zee van boosheid ... Onder hen, die ge in statige toga
daarhenen ziet schrij den, heerscht geen oogenblik vrede.
Zij haten wie slaagt, ze minachten wie niet slaagt. Het is
een bende wilde beesten, met dit onderscheid, dat die hun
soortgenooten niet lastig vallen of bijten, dezen zich zat
schrokken aan elkaars vaneengereten vleesch. Ze verschillen
daarin van de stomme dieren, die tam worden jegens hem,
die ze voedt, dat ze hun wilde woede koelen aan wie hun
to eten geeft. De misdaden zijn to talrij k om ze to kunn en
onderdrukken ; men wedij vert in gemeenheid, met den dag
groeit de begeerte tot zondigen aan en vermindert de schroom;
een nevel omnacht het verstand, dat niet alleen de zonde als
onvermij delij k beschouwt, maar ze zelfs lief heeft. Toorn niet
tegen de enkelingen, alien hebben uw vergiffenis noodig."
Wanneer men het wijsheidsideaal van de strenge
richting der Stoa doordenkt, slaagt men er niet in zich
een individu voor to stellen, dat zoo volkomen aan de
natuurwetten gehoorzaamt als van den wij ze verwacht
wordt en dat toch nog mensch is. Men kwam er dan ook
in den tij d van Lucanus en Thrasea toe zich aarzelend of
to vragen, of Sokrates, of zelfs de veel gevierde halfgod
Herakles, wel wij s geweest was.
Omdat de Stoa geen schakeering in deugd kent, de
half-wijzen voor Naar volkomen dwaas zijn, is het nutteloos
to beproeven een school to stichten, leerlingen to kweeken,
Sokrates of Herakles worden die toch niet! 't Is maar
beter met de menigte niets to doen to hebben, men wijze
den vriend den goeden weg, ja, beperke zich tot zelf verbetering. Daarom zegt Seneca: „Mij zijn weinigen genoeg,
'een, ook niemand is mij genoeg".
Met het geslacht van Thrasea en Seneca zou het
StoIcisme in eenzame glorie van zelfmoorden en wereldontvluchting ondergegaan zijn, als niet enkele mannen het
practisch bruikbare er uit gelicht en dit tot het yolk gebracht hadden.
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Eerste onder hen was Musonius Rufus, de man, die
Thrasea durfde wij zen op het werkelij k bereikbare.
Van Musonius' geschriften is weinig bewaard, maar
de ontwikkeling van het Stoicisme bewi j st, dat de invloed
van zijn mondelinge prediking zeer groot geweest is, deze
aan zijn richting de overhand verschafte en zijn hervormingen het wij sgeerig stelsel, nadat de belij ders van de
strenge ideeen van Thrasea, Lucanus en Seneca alle voeling
met hun medemenschen h adden verloren, weer bruikbaar
maakten voor de maatschappij.
XXX VII.
Terwij 1 Thrasea feitelij k, Seneca minstens theoretisch
door onplooibare rechtzinnigheid de medemenschen afstootte,
moist Musonius Rufus hen tot zich to trekken en hun geweten wakker to schudden. Epiktetus vertelt, dat zijn
meester gewoon was to zeggen : „Als ge tij d over hebt om
mijn lof to zingen, dan zijn mijn woorden verloren geweest !" Hij liet de vernuftige dialectiek aan de Sophisten.
over. „Mawr hij sprak zoo" zijn leerling getuigt het -„dat ieder van ons, die bij hem zat, meende door een
derde bij hem aangeklaagd to zijn; zoo scherp moist hij de
wondeplekken in de ziel to treffen, zoo duidelij k stelde hij
ieder zijn tekortkomingen voor oogen".
Musonius voelde zich zielenarts ; deugd is volgens hem
gezondheid en de wij sgeer geeft leefregels al s de dokter.
„Evenals alien van nature bestemd zijn tot lichamelijken
welstand, zoo leeft in ieder de kiem der rechtscb apes heid ;
zij ontspruit, zoodra het bewustzij n gewekt is van eigen
groeikracht. Geen lange voorstudie, geen uitmuntende
opvoeding is noodig om geschikt to worden tot deugdzaamheid : daarvoor kan men ook bij den ploeg genoeg
leeren. Hoofdzaak is de overtuiging van eigen kracht en
kennis van het doel, dat bereikt kan worden".
Voor de orthodoxe StoIcijnen was het streven naar
verbetering van het eigen ik een hopeloos pogen. De
wij ze is wel is waar volkomen gelukkig, maar het geluk
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begint eerst na de vervulling van het wij sheidsideaal en
die is volstrekt onbereikbaar. Het gelukt niemand volmaakt
wij s to worden, niet-volkomen wij sheid echter is volkomen
dwaasheid en in dwaasheid is nooit een spoor van deugd,
dus ook niet van geluk. De wereld is zondig, verbetering
onmogelijk, de eenige verlossing is vernietiging van het
bestaande : voor den enkeling de zelfmoord, voor alien de
ondergang der wereld. Deze overtuiging dat het z66 niet
langer gaan kan, dat de wereld van het heden sterven
moet komt overeen met die van hen, die een „dag des
oordeels" verwachtten, mist echter hun hoop op een blij der
herboren worden.
Maar evenmin als de Messias kwam de „wereldbrand",
die deel uitmaakte van het kosmogonisch stelsel der Stoa;
de wereld was en bleef dwaas en slecht, maar ze verging
niet en omdat ze niet verging, moest men trachten in
Naar zoo goed mogelijk to levee; men moest leeren to
berusten in eigen onvolmaaktheid, daarvan nog to maken
wat mogelijk was, en zich to schikken in die van de omgeving, waaraan men niets veranderen kan.
Die berusting in werkzaamheid, een nieuw begrip voor
deze tij den van hartstochtelij k streven en verwachting van
nabijzijnde groote gebeurtenissen, predikte Rufus.
Daartoe moest hij eerst een scheiding maken tusschen
wat in onze macht is, en wat niet. Hij zegt dan, dat in
onze maclt staat het „gebruik van ooze voorstellingen",
dat wil zeggen het initiatief om jets to doen of to laten,
waarvan het begrip in ons zelf ontstaan is. Al het andere,
dus alles wat buiten het ik omgaat, alle omstandigheden,
waarin dat „ik" van de omgeving of han kelij k is, zij n niet
in onze macht en we moeten ze dus met gelatenheid nemen,
zooals ze vallen.
zij het dan ook
Ziedaar het „uw wil geschiede"
de Stoa binnengeleid !
voorloopig nog onpersoonlij k
Men begrijpt, waarom de practische Vespasianus (6979), die in vele opzichten op de politiek van Augustus
terugkwam, Coen hij alle wijsgeeren ui.t Rome verbande,
een uitzondering maakte voor Mu sonius Rufus. Een genees-
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heer van zielen als hij, die niet alleen in berusting zijn
volgers trachtte to oefenen, maar hen ook door lichamelijke
harding en eenvoud van levenswijze tot sterke mannen
wenschte to waken, kon iedere regeering uitstekend gebruiken.
De latere Stolcij nen sluiten zich bij Musonius aan en
we zien in hen Epiktetus en Marcus Aurelius de
tegenstelling met den trots van een Thrasea, een Cato
volkomen worden.
Lucanus schreef tijdens Nero in zijn gedicht over de
oorlogen van Caesar na de schildering van de nederlaag
der republikeinen de woorden : „De zaak der overwinnaars
behaagde aan de goden, maar die van de overwonnenen
aan Cato", en deed dus verstaan, dat hij aan het oordeel
van Cato meer waarde hechtte dan aan dat van de hemelingen. Epiktetus daarentegen, die leefde van 50 tot 125
na Christus, is altij d vervuld van de gedachte aan God, die
al het goede geeft, „die zorgt voor het heelal ; voor Wien
niets verborgen blij ven kan, niet alleen geen daad, maar
ook geen gedachte of gevoelen". De „schoone en rechtvaardige" wereldorde bewij st, dat een voorzienigheid
bestaat ; de wereld is een werk Gods, zonder gebreken en
volmaakt ; ook de mensch is door God tot geluk en
welstand geschapen en nij gaf hem daartoe de begaafdheid.
De doel.matigheid van de wereld blijkt ons bij iedere schrede
zoo zonneklaar, dat ons geheele leven een onafgebroken
lofzang op God dient to zijn. „Wat kan ik, kreupele oude,
anders dan God loven ? Indien ik een nachtegaal was, zou
ik doen wat een nachtegaal doet ; als ik een zwaan was,
gelijk een zwaan; maar nu ben ik een redelijk wezen en
moet ik God lovers: dat is mijn taak, dat doe ik en ik zal
mij n plaats in het gelid niet verlaten, zoolang mij kracht
gegeven wordt ; en ulieden wek ik op met mij Zij n lof to
zingen."
Wij mogen niet in verzet komen
vermaant ons
Epiktetus tegen de wereldorde : „Alles dient en gehoorzaamt Naar: aarde en zee, de zon en de andere sterren,
planten en dieren des lands; ook ons lichaam gehoorzaamt
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Naar, gezond zijnde of ziek, jeugdig of oud naar hair wil.
Is het dan niet logisch, dat ook dat gedeelte van ons,
waarover wij de vrij e beschikking hebben ons oordeel —
zich daartegen niet verzetten zal ?"
„Ik weet, aan wien ik to behagen heb, wien ik mij
dien to onderwerpen, wien to gehoorzamen, God."
XXXVI [I.
Tacitus vermeldt ons als eenige daad van Thrasea,
van het model van oud-Stoische deugd, waarvan hij niet
hoog genoeg den lof zingen kan, het protest tegen den
overmoed der provincialen. Slechts het beleedigd stadsgevoel van den voornamen Romein; dat hem ver boven de
theorie van het wereldburgerschap ging, was in staat Thrasea
een oogenblik zijn mokkende afzondering to doen opgeven !
Een kleine honderd jaar later zijn de opvattingen veranderd. De grootste bewonderaar van den armen, lawmen
Griekschen slaaf Epiktetus was Marcus Aurelius, die in
121 geboren werd en van 161 tot 180 keizer was.
In hem bereikte het StoIcisme zijn grootste zedelij ke
en maatschappelij k hoogte en in hem vervluchtigde het
zich voor goed.
Niet alleen, omdat wij niet vergeten kunnen, hoe na
zijn dood de gelukkige jaren van het Romeinsche rij k voor
altijd voorbij zijn, vervult ons zijn figuur met weemoed.
Ook afgezien van de schaduw, die de komende revolutie-•
brand over zijn regeeringstij d werpt, is in hem zelf de
droeve grootschheid van den scheepsbevelhebber, die zinkt
met zijn bodem, nadat hij de laatste volle sloep afgestooten
heeft. Het roerend dagboek des keizers spreekt ons van
zijn onvermoeibaar zoeken n aar een richtsnoer voor zijn
daden ; we leven mee, hoe hij, die, ofschoon op den hoogsten
Croon der wereld almachtig gezeten, naderde tot het ideaal
van deugd als weinigen, tot hot bitter inzicht kwam, dat
slechts eigen innerlij ke verbetering bereikbaar is, en dat
die onvoltooid moet blijven, omdat ze eindigt met dit kort
bestaan op garde.
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„De leeftij d eens menschen is een punt in de eeuwigheid ; het lij f is een vlietende stroom, de ziel een droom
of een wolkje rook; het levee is een strijd of een refs in
een land van vreemden ; ons lot bij de nakomelingschap vergetelheid. Alleen op den weg der wij sheid kan men
veilig gaan. Wij sheid zoekt, wie den daemon in zijn binnenste
rein en ongedeerd bewaart, hem sterkt tegen lust en leed,
onafhankelij k hem maakt van andrer doen en laten, aanvaarden doet, wat hem treft, als goddelij ke beschikking,
als van verwanten oorsprong. W ij s is, wie den dood
wacht met vredia hart, hem b,eschouwend als de ontbinding
van de grondstoffen, waaruit al het levende is opgebouwd."
Marcus Aurelius voelt, dat alles wordt en vergaat, en
weerkeert tot zijn oorsprong, niets bestaat. De wereld zal
verdwijnen en herboren worden. Wat beduidt dan de eenhug? Waarom zou zijn dood van gewicht zijn ?
„Zou men iets willen hoogschatten in het leven, het
ware, alsof men zich verlieven ging op een voorbij vliegend
muschje, dat fluks uit het oog verdwijnt."
Marcus' woorden klinken zachter, maar ook wanhop^ ger,
dan die van Seneca, Lucanus en Plinius : de menschenharten zijn in de tusschenliggende eeuw verteederd, maar
ook verzwakt. De zelfstandige trots van den on:genaakbaren eenling, die niemand op aarde vreest en ook de goden
niet, ontbreekt nu zelfs op den keizertroon in het sterke
lichaam van den energieken veldheer, die het laatst van
alle IR,omeinsche heerschers tegen de barbaren aanvallend
optreedt. Hij durft niet anders dan gelooven, dat een
verstand, een hoogere wet
de Voorzienigheid of God
alles bestuurt, dat de inrichting van de wereld volmaakt
is en het welzijn beoogt van de deelen, en het heelal
doordrongen wordt van een redelij k werkende kracht, die
alle kiemen in zich draagt en op tij d doet ontbotten,
maar de duidelij kste openbaring van Naar bestaan is hem
Loch de „daemon" in ons eigen binnenste, die den wereldgod het naast staat, god is.
De ziel is van goddelij ken oorsprong en goddelij k in
haar wezen, het hoogste in het heelal, en toch
hier
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wij kt Marcus Aurelius of van de andere Stoicij nen is
zij niet onsterfelij k. Wanneer ze eenigen tij d van het
lichaam gescheiden is, lost zij zich op in haar oorsprong,
in God, zooals het lij f, dat Naar droeg, zich oploste in de
elementen.
In Marcus Aurelius breekt zoo het Stolcisme de laatste
brug af, die het verbonden had met de religie die met
het geloof aan een voorzienig God steeds dat aan een
onsterflij ke ziel verbinden wil en stelt het zich buiten
het geestelij k leven van den tij d, dat geheel gedre nkt was
van mystiek en godsdienstzin.

XXXIX.
Over de g odsdienstige stroomingen van de eerste eeuw
onzer jaartelling vernemen we, behalve nit de geschriften
der wij sgeeren, die geen begrip hadden van mystiek, zeer
weinig. De ons bewaard gebl.even geschiedschrijvers zijn
uit den „verlichten" tij d der Flavische keizers en zoo
aristokratisch, dat ze over het leven van het yolk in en
buiten Rome zoo goed als niets vertellen. Bizonderlijk
voor de religie der menigte hebben die geleerden een onbeperkte minachting. Had Lucanus getoond niets to
voelen van de verhevenheid van den zoendood van een
menschgeworden god, toen hij schreef : „Egypte bewij st
door den dood van Osiris to beweenen, dat hij een mensch
was", Tacitus noemt het een onbeduidend verlies .-- vile
damnum , dat Tiberius de vrij gelatenen, die de Joodsche
en Egyptische leer waren toegedaan en hun geloof niet
wilden afzweren ten getale van vier duizend veibande
naar een malariastreek op Sardinie. Hij blij kt niets to
voelen voor de standvastigheid van deze menschen, die het
lij den in de eenzaamh eid verkozen boven het genieten in
Rome, in de stad, die alleen het leven levenswaard maakte
voor wie genieten Wilde, de stad, waarvan Ovidius o.a.
zeide : „u kan niemand, zoolang hij leven blij ft, vergeten",
Wier geloof hun meer waard was dan „brood en spelen".
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Roe hoogstaande menschen onder de ui±gestootenen
waren, bewijst een reeks inschriften in een grot bij Cagliari
die men met waarschijnlijkheid in verband brengt met
de uitwijzing van Joden en Egyptenaren door Tiberius.
Ze vertellen een familie-geschiedenis. Twee vrij gelatenen,
Julius Plutius Cassius en Lucius Atilius Felix Pomptinius
kwamen ,,na bitter lijden" nit Rome naar deze plek. De
eerste bracht zijn zoon, Cassius Philippus, de tweede zijn
dochter Atilia Pomptilla mee. Die twee trouwden met
elkaar, maar hun geluk was kort: Philippus wend al
spoedig door koortsen aangetast. Dade1jk bood Atilia, die
naar 't schijnt priesteres van een Egyptische godheid was,
aan de godin, als Bens Alcestis, haar eigen levee in plaats
van dat van haren man. ,,De goden verhoorden al to
snel de ongeluksbede" - zoo spi'eekt de inscriptie met
dichterlijke kortheid - (o celeres in males vota dci!) - en
zij stierf. Na korten tijd volgde, ondanks haar offer, haar
man haar in het door hem voor haar toebereide graf.
Tacitus voelde niets voor zulke standvastigheid, hij
beg reep de geestdrift der Joden en Isis-vereerders niet,
evenmin als Musonius de hardnekkigheid van Thrasea,
Marcus Aurelius de onwankelbaarheid der Christenmarte
laren, die voor hem slechts ,,ongemotiveerde koppigheid" was.
Suetonius is minder wijsgeer dan Tacitus, maar hem
ontbreekt ook het hooger inzicht.
Geen wonder, dat we met de berichten, die deze
historici ons overbrachten omtrent de lotgevallen van de
vreemde godsdiensten in Rome, uiterst voorzichtig moeten
omgaan. We kunrien ze slechts behandelen, als we deden
met de overievering aangaande de oudste Romeinsche
godsdienstgebruiken: ons houden aan de naakte feiten
en trachten die op zich zeif to waardeeren, de daaraan
toegevoegde beschouwingen of verkiaringen volkomen
negeerend.
We zagen dus onder Tiberius tegelijk met de aanhangers van Egyptische godsdiensten de Joden vervolgen.
Of ook voor hun kerk het bloed der martelaren een welig
wassend zaad werd, valt moeilijk to beoordeelen. De afkeer,
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dien ze altij d toonden tegen iedere samensmelting met
andere godsdiensten, hun overtuiging, dat Jeruzalem de
eenige heilige stad moest blij ven, gepaard met het volstrekt
verbod van beeldendienst, dat aansluiting bij de keizerVereering voor ieder rechtzinnig Jood onmogelij k maakte,
hadden tengevolge, dat toeneming van hun aantal geen
gevaar voor andere religies beteekende en voor de keizerlij ke regeering ten opzichte van den staatsgodsdienst onverschillig bleef. Dat Tiberius de Joden, de Isis-vereerders en
de astrologen gelij kelij k vervolgde, bewij st, dunkt me, dat
hij geen ander doel beoogde dan het hersel van den
ouden toestand. Ook onder de republiek was het nhet geoorloofd geweest binnen het stadsgebied in het openbaar
vreemde ceremonies to beoefenen en waren dikwijls de
Egyptische priesters, die steeds een ambtsgewaad droegen
en de Chaldeeuwsche sterrewichelaars, die zich ook door
hun kleeding onderscheidden, uitgewezen.
Maar het yolk Wilde niet terug naar het verleden,
Wilde van de republiek niets Weten. Is daarvoor sterker
bewij s denkbaar dan het onderscheid van zij n gedrag na
den dood van Caesar, die openlijk was uitgekomen voor
zij n verlangen koning to Worden, god-koning zelfs, en van
Tiberius, die niets deed zonder of tegen „den senaat en
het yolk", die alleen door Weldoen zich een onsterflij kheid
Wilde verwerven ?
Voor Caesar rouwden de Joden en de andere vreemdelingen nachten lang, voor hem richtte de „man van de straat"
een zuil van Numidisch mariner op het Forum op, waarbij
nog jaren lang geofferd werd. Toen Tiberius stierf, verheugde het y olk zich zoo zeer, dat het to hoop liep en:
„In den Tiber met Tiberius !" schreeuwde. „Anderen", zegt
Suetonius, „richtten een bede tot de Moeder Aarde en de
dci Manes „den doode onder de goddeloozen een verblijfplaats aan to Wij zen".
Het yolk Wilde de godsdiensten uitoefenen, waarvoor
het sympathie had, onverschillig of ze Italiaansch of Egyptisch, oud of nieuw waxen en de keizer had to kiezen : of
als Caesar de volksliefde to winnen door voedsel to geven
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aan den van het oosten zwellenden stroom, of als Tiberius
het Romeinsche uiterlijk, dat al lang geen inhoud meer had,
to handhaven en den haat to oogsten van de bewoners
der stad Rome, die al lang geen Romeinen weer waren.
Of de Joden later veel voordeel trokken uit de vervolging van Tiberius tegen hen, weten we niet; maar Isis
werd reeds door den volgenden keizer ruimschoots schadeloos gesteld.
Caligula (37-41) richtte voor Naar al in het begin
van zijn regeering een staatstempel op Tiberius had
den particulieren tempel doen verwoesten en het beeld der
godin in den Tiber doers werpen en er zijn, geloof ik,
enkele aanwij zingen, dat hij ook in andere opzichten Egypti.sche gewoonten in Rome invoerde. Sommige van zijn handelingen, die ons door de geschiedschrij vers als bewij zen van
krankzinnigheid zijn voorgesteld, worden veel begrijpelijker,
ja, volkomen logisch, wanneer men ze in „Egypti.sch" licht
beschouwt. „Hij heeft", zegt weer Suetonius, „op het punt
gestaan zich den diadeem op het hoofd to drukken en den
uiterlijken schijn van het principaat tot eon werkelijk
koningschap to maken." Ads we dit voornemen als ernstig
bedoeld opvatten en in Caligula niet alleen eon „Koning",
maar eon „Pharao " zien, dan verbazen wij ons niet moor,
dat hij ook de religieuze allures van den Zonnekoning
aannam.
Er is in de Eg yptische godenleer veel verwards, omdat
altijd het oude naast het nieuwe bestaan bleef, maar ik
heb hier slechts enkele vaststaande feiten uit de latere
ontwikkeling van den godsdienst onder Griekschen invloed
noodig, waarvan het verband met Caligula's handelingen,
dunkt me, duidelijk is en die verklaarbaar maakt.
Iedere koning is in Egypte eon incarnatie van den
zonnegod Ra. Horos wordt dikwijls geidentificeerd met lea,
maar hij hoot ook de zoon van Osiris en Isis en de wreker
van zijn door Seth of Typhon gedooden vader, dien hij
tot nieuw leven wekt.
Osiris is de Messias en tegelijk
de verlossende god
hij sterft eerst en wordt dan herboren.
Isis is de vrouw en zuster van Osiris. In navolging
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van de goden huwden de Pharao's zoo mogelijk hun zusters;
zij meenden daarmee de goddelijkheid van hun geslacht to
verdubbelen. Isis, ook vereerd in de gedaante van een
gehoornde koe, is de maangodin, is dus Diana. Uit Isis
en Osiris wordt Horus geboren, die den dood zijn vaders
wreken zal. Na zijn herrijzenis wordt Osiris rechter over
de dooden.
Hooren we nu, wat Suetonius ons van Caligula vertelt :
$ij laat de hoofden van godenbeelden, o. a. van den
Olympischen Zeus, door zijn hoofd vervangen, zich met den
naam van den ouden hemelgod van Latium, Juppiter
Latiaris, begroeten en raadpleegt over dag Juppiter
Capitolinus. In heldere nachten noodigt hij met dringende
beden de voile maan in zijn armen to komen rusten. Hij
draagt zorg, dat een krachtiger man den Diana-priester
van Aricia, over Wiens vreemd ambt aan het eind van het
vorig opstel gesproken werd, doodt en vervangt. Tot vrouw
neemt hij zich zijn zuster Drusilla, zweert altijd bij Naar
goddelij kheid, benoemt Naar tot zijn erfgename en doet
een officieelen rouwtij d uitschrij ven bij Naar dood. Op
den laatsten dag van zijn leven waren de toebereidselen
getroffen voor een nachtelij k schouwspel, waarbij Egyptenaren en Aethiopiers tafreelen nit de onderwereld zouden
Is het to gewaagd in dit alles opzet, „stemming
opvoeren.
maken", to zien ?
Ofschoon Claudius (41-54) blijkbaar op godsdienstige
uitbundigheid niet gesteld was -- hij verbande weer eens
„de" Joden nit Rome en schafte in Gallie den Druidengodsdienst of trachtte hij aan de behoefte aan mystiek
to voldoen door een poging to wagers de Eleusinische
mysterien naar Rome over to brengen, wat hem om ons
onbekende redenen niet gelukte.
Aan Nero (54-68) hadden waarzeggers voorspeld, dat
hij Bens een Oostersch keizerrij k zou stichten ; dit droombeeld kon hij niet vergeten. Vooral tot Egypte voelde hij
zich aangetrokken : eens was hij zelfs op het punt naar
Alexandria to verhuizen en daar zijn hoofdstad to vestigen.
Geen wonder, dat hij den dienst van Isis oflicieel erkende.
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De Egyptische godsdienst nadert het hof al meer en
meer. Vo6rdat Vespasianus in 69 tegen Vitellius optrekt,
doet hij in Alexandria wonderdadige genezingen dat
was een in het oog vallende „gave" zoowel van de Isispriesters als van de oudste Christenvoorgangers en
bracht den nacht v6or den triomf over Jeruzalem in het
jaar 71 met zijn zoon Titus in den Isis-tempel door.
Hoe zeer de Egyptische godeD in trek bleven ook
onder de regeering van den wijsgeer Hadrianus (117-138)
bewijzen de talrijke beelden gevonden in zijn villa bij Tivoli,
maar hun grootsten triomf vierden ze eerst onder Marcus
Aurelius' zoon Commodus (180-192). Van hem wordt verhaald, dat hij als Anubis uitgedost door Rome's straten trok.
De geschiedschrijver, die ons dit bericht overbrengt,
beschouwt zulk optreden als buitensporigheid in Caligula was het nabootsen van Egyptische zeden regelrecht
krankzinnigheid genoemd , maar misschien was zoo'n
handeling veeleer weldoordachte politiek. Ook later zoeken
de keizers volksgunst door eerbied to bewijzen aan godsdiensten, die veel aanhangers vinden. Men kan er zeker
van zijn, dat talrijke toeschouwers neerknielden bij het voorbijtrekken van de statige processie, vol bewondering voor
den vromen keizer, die, om met Apuleius to spreken : „tegen
zijn van zaligheid zwellende borst het eerwaardig efgie
droeg der almachtige godheid".
Nadat hij op den barbaarschen vijand in het Noorden
een overwinning had behaald, deed dezelfde Commodus
een munt slaan, waarop hij wordt voorgesteld, bekranst
door de Victorie, over een versierd brandend altaar de
hand reikend aan Serapis, die met Isis (zij houdt Naar
gewoon attribuut, het sistrum, in de hand) tegenover
hem staat.
De zoon van den laatsten der Stoicijnen, van den
eenzamen denker, die in zijn beredeneerde wanhoop zelfs
de onsterflijkheid van de ziel had geloochend, dankt voor
de gunst aan de Romeinsche wapens verleend .. , de goden
van het rijk der eeuwige onvergankelijkheid, Egypte !
In den zeeslag bij Actium (31 v6or Christus) hadden,
0. E. XIII 9
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volgens Vergilius, „de penaten en de groote goden" heel
het leger der monstergoden van het Nijlland teruggeWorpen; de dichter Wijst ons op het schild van Aeneas
den „blaffer Anubis" vluchtend voor de beschermers van
het Westen ; in 192 na Christus tooit zich de keizer van
Rome met het mom van dienzelfden hondskoppigen god
als met heiligst priestergewaad, dankt hij op onvergankelij ke munten Serapis en Isis voor de bescherming door hen
aan het Rijk verleend !
XL.
In den dienst der godin Isis was sedert Augustus,
zoover wij Weten, geen verandering gekomen. Nog openden
' s morgens getonsureerde in het Wit gekleede priesters met
plechtig ceremonieel den tempel, toonden gedurende den
dienst den levenden god in den vorm van een urn met
Nijiwater aan de gemeente en versierden het beeld der
godin met de gewaden en kleinooden, die de geloovigen
Naar schonken, nog zetten ze na den middag het dierbaar
lijk van Osiris bij, nog vierden ze met alle vromen in den
herfst het groote feest van zij n .opstanding.
Maar de stemming der geloovigen was dieper, inniger
geworden. Nadat in vergeefsch Wachten de hoop op een
spoedig komend duizendjarig rijk vervloog, liet ze plaats
voor de overtuiging, dat eerst na het afsterven van het
iichaam en na een „vagevuur" aan de ziel de ware kennis
-van haar wezen zal worden geopenbaard.
Om den doode, vobr hij zijn moeilijken tocht begint
een hart onder den riem to steken, schrijven de Isis-veraeerders op het graf de vermaning : „Wees goedsmoeds " en
wenschen ze haar toe: „Moge u Osiris het koele water
reiken", d. i. „moge de Heiland, die heerscht in het doodenrijk en over u oordeelen zal, u Waardig keuren opgewekt
• te worden tot het nieuwe, ware leven !"
Van het vurig enthoesiasme, dat de inwij ding in de
Egyptische mysterien het wordt een eigenaardige trek
in alle godsdiensten van deze periode, dat ze naast den
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openlij ken eeredienst, bestaande in symbolische handelingezi, een geheime leer bezitten, die deze zinnebeelden verklaart tengevolge had, getuigt schitterend bet wonderlij k boek van Marcus Aurelius' tij dgenoot Apuleius, dat
„Metamorphosen" heet en ook bekend is onder den naam
van „Gouden Ezel".
In het raam van een traditioneele avonturenroman,
die het leven van de tweede eeuw na Christus in alles
behalve vleiende kleuren schildert, vlecht de schrijver eerst
de episode van Psyche in, die ongetwij feld onder het
sprookjeskleed zinspelingen op de lotgevallen van de ziel
na den lijfsdood verbergt, en besluit zijn werk met een
uitvoerige, aanschouwelij ke en volkomen eerlij k gemeende
beschrij ving van zijn eigen inwij ding in de geheimenissen
van de Egyptische leer.
Wat hem eigenlij k geopenbaard werd, zegt hij niet,
over het beslissend oogenblik, waarop hij „zag", schrijft
hij slechts : „Ik naderde tot de grenspalen des doods, en
na den drempel van Proserpina betreden to hebben, keerde
ik van daar terug, gevoerd door alle elementen. Midden
in den nacht heb ik de zon des hemels gezien, schitterend
in wit licht, ik ben tot de goden der hel en de goden des
hemels toegetreden en heb ze van nabij vereerd". Maar
zijn dankbare stemming nit zich in schoone gebeden, gericht tot zijn „duizendnamige" weldoenster, die Ceres, Iuno,
Venus, Diana, Cybele en Isis omvat, die de Natuur verbeeldt in al Naar wisselende vormen, tegelij k hoogste en
eenige hemelmacht is. Zij of Serapis, die volgens Hadrianus
(117-138) tijdens zijn reizen in Egypte de eenige God in
Alexandria was voor Egyptenaren, Joden en Christenen, bij
wien volgens den kerkvader Tertullianus heel de wereld
.zwoer, of Osiris het is onverschillig, welke naam van
de nauw verbonden godheden toevallig het meest op den
voorgrond treedt -- altij d is het Egypte, dat de geesten
beheerscht, dat de geloovigen door een „heiligen krijgsdienst", door gebeden aan het „altaar der barmhartigheid",
voorbereidt tot de „zaligheid des geloofs" en geleidt naar
de „haven van rust".
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„Gij, Isis, eeuwige bron van heil voor het menschelijk
geslacht, die de stervelingen koestert in barmhartigheid,
gij zij t een teedere moeder voor de in ellende veel beproefden. Geen dag, geen nacht, geen oogenblik zelfs gaat
voorbij, zonder dat gij een weldaad doet .... Ik ben arm
en kan u niets geven, maar ik zal u tenminste de hulde
van een vroom gemoed brengen : uw heilig beeld zal steeds
gegrift blijven in het diepst geheim mijns harten".
Er ligt een lange ontwikkeling van godsbegrip tusschen
zoo'n gebed van Apuleius in de tweede helft van de tweede
eeuw na Christus en dat van den primitieven herder nit
den voorhistorischen tijd van Rome, in het eerste opstel
aangehaald :
„A.ls ik mijn dieren op heiligen grond heb la ten weiden,
of heb neergezeten order een heiligen boom, of een van
mijn schapen, zonder dat ik het moist, graasde op een graf ;
als ik een verboden kreupelboschje betrad, als mijn sikkel
een heilig bosschage beroofde van een bladerrij ken tak om
het loaf aan een zi.ek schaap to geven, vergeef me mijn zonde."
De gevreesde god der wrake, die ook onwillekeurig
verzuim straft, is geworden tot een vergevend god der
liefde. De Griek .Aristides schreef in Apuleius' tij d : „Serapis
is tegelijk de beste vriend der menschen en de meest to
vreezeu macht, maar hij is tot erbarmen weer geneigd", en
aan Apuleius beloofde Isis zelf : „Gij zult zalig en roemrij k
leven onder mijn voogdij en wanneer gij na het voleinden
van uw aardschen levenstij d afdaalt in de onderwereld,
zult ge daar mij terugvinden en dikwijls, als bewoner der
Elyseesche velden, mij, die u gunstig gezind ben, vereeren.
En gij moogt u herinneren, dat het in de macht van mij
alleen ligt, wanneer ge door ij ver en vroomheid en standvastige kuischheid u verdienstelijk maakt voor mijn goddelij kheid, uw leven ook over den door het noodlot u
gestelden termij n to verlengen."
De goden zijn gaan leven ter wille van de menschen,
zooals de menschen in dezen tij d leerden to leven ter wille
van elkander.
Zoo immers is de stemming van heel dezen tij d, ook
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buiten de ,,kerken". Zij bewoog Hadrianus (117-138) er
toe een wet to makers, die den meesters verbood hun slavers
to dooden en dezen voor de gewone rechters bracht; zij
deed den in zijn jeugd zoo bitterer Juvenalis (circa 60
circa 140), toen hij oud werd, zeggen : „De natuur bewees,
toen zij den menschen tranen gaf, dat zij hun teerhartigheid
verleenen wilde"; zij gaf Marcus Aurelius (161-180) de
schoone woorden in: „Wie waarlij k mensch is, heeft lief
ook wie hem leed doet".

VOLEINDIGING
DOOR

J. D. BIERENS DE HAAN.

I. DE MICHAEL.
I.

Van 't brandend altaar wentelt de gestage
Rookwalm omhoog. In slaafschen ij ver treden
De duizend dienaars van den Dood en dragen
Hun offeranden op. Trotsch aangereden
Nadert de Doodsgod zelf in staatsiewagen,
Monstrend zijn menigten. -- De rook gaat breeders
Over het vlak der aard', op land en steden
Tjitslaand en zwaaiend zijn haat-zwarte vlagen.
Van 't brandend offer schieten schichte vlammen
valsch-lichtend tusschen 't zwart .. , de y acht dier wolken
Zal nu het wereldlicht der zon verduistren .. .
En hoofden buigen, bange monden ffluistren
Smeek-litanieen tot den maatloos-grammen
Gretigen Dood, den Hater van de volken :

II.

Maar van de Zon, die dit vertoon niet dulde,
Genaakt de Michael met blanke wapen
En tart den Dood en dwingt hem zijn vergulden
Prachtwagen nit to vluchten : van zijn slapen
Rukt hij den praalkroon, grijpt hem en onthult de
Vaal-spokige gestalte, wangeschapen.
De Volken schouwen toe: hun ziel vervult de
Ontzetting voor de macht van 't godd'lij k wapen.
Tot ook aan hen de Michael genaakt
En zwaait voor aller oog den gouden degen
En breekt den toover, die tot slaven maakt.
De heerschappij des Doods zinkt allerwege.
En op zijn roep : o volkeren ontwaakt !
Is nieuwe Menschheid juichend opgestegen.

II. REGNUM AMORIS.
Heilige Morgenstond die eens, omhangen
Met luister, lichten zult uit 't Eeuwen-Hart,
11w glorie is gereed om aan to vangen :
De hemel gloeit en d' ijzen nacht ontstait.
o Liefde, die als Zon verrij st : nu mart
Geen ziel onwilg. Gewelkoomd in gezangen
Verschij n ! Wij staan vervuld van groot verlangen.
Reeds juicht de god in 't wachtend menschenhart !
In Liefde rij zen volkren als krij gsheiren,
Die jubelend ter overwinning schrijden..
En 't kind gaat spelend met den stoet der leeuwen,
En d' Bard, zich sierende ten feestgetij de

In Liefdes zaligheid, voor eindlooz' eeuwen
Vernieuwt Naar pracht van bergen, vlakte' en meren.

III. UN1O MYSTICA.

Anima cantat :

..Als dan de drift der wereldzee verslagen,
En 't aardsch rumoeren, wij kt; de stedenschal
En het gedrijf der volken uitgedragen,
In 't eeuwen-graf voor eeuwig zinken zal;
Geen lack weerklirnkt noch klacht aanheft to klagen
Wanneer in ruimten van het nieuw Heelal
D'oneindigheid des zuivren Morgens dage
En glans der Godheid blinkert overal:
Doe dan aan mij, die Bolen moest en derven,
Van [Twe glorie deze glorie erven :
U aan to schouwe ' in heilrij k vizioen ;
En na ontroerd' aanschouwing, in de verven
Des lichts verlicht, waar alle lichte' in gloen,
In ITw afgronden levend in to sterven.

B U ITEN LA N D.
De vrede van Boekarest maakte een einde aan den treurigen
Macedonischen oorlog, die het geteisterde Bulgarije op den rand
van den ondergang bracht. Roemenie zag zoo zijn kort en krachtig
optreden, om Bulgarije de droeve voodzakelijkheid van berusting
in zijn lot to doers inzien, met bet meeste succes bekroond ; Grieken,
Serviers en Montenegrijnen mochten zich verheugen in de vernedering van hun voormaligen bondgenoot, die de heerscher van den
Balkan dreigde to worden en hen met zooveel laatdunkende minachting had behandeld. De hegemonie in den Balkan valt thane
honoris causa koning Karel van Roemenie ten deel ; de mogendheden steunden den vorst, die de gekozen uitvoerder scheen van
hun wil om orde en rust op den Balkan to herstellen ; met wijze
matiging, ook tegenover Bulgarije, heeft koning Karel de hem
toegedachte taak volbracht en de lof van Duitschland, zelfs van
Oostenrijk en Rusland, word hem niet onthouden. De bewoordingen, waarin de Duitsche Keizer hem geluk wenschte, wij zen erop,
dat vooral doze hem bij zijn gevaarlij k vredeswerk heeft gesteund.
Maar volkomen in orde is het op den Balkan volstrekt nog
niet. De grensverschillen tusschen Servie, Griekenland en het
nog altijd hoofdelooze Albanie zullen met geringe moeite kunnen
worden bijgelegd de eilandenkwestie in de EgeIsche zee zal, nu
Italie zich van de eilanden terug wil trekkers, ook geen groot bezwaar weer opleveren. Turkije echter is nu de spelbreker. Met
alle beschikbare macht heeft het zich plotseling op Adrianopel geworpen, waar Enver bei met geringe moeite de zwakke Bulgaarsche bezetting heeft teruggeworpen met zijn woesten Koerden en
Arabieren, die sehandelijk huishouden in het door Grieken en
Bulgaren al hardhandig behandelde Thraeie. Natuurlijk krijgen de
Bulgaren thans alle plunderingen en moorden op hun in dat opzicht Loch al bedenkelijk hooge rekening. Maar bet ergste is, dat
de Turken thans niet de hun to Londen door de mogendheden
aangewezen grenslijn Midia —Enos maar de Maritsa als grens met
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Adrianopel en Kirk Kilisse eischen. De mogendheden dreigen met
inhouding van financieele hulp, met militaire maatregelen reeds, maar
de door de Jong-Turken aangezette Porte, rekenend op Frankrijk met
zijn tallooze aandeelen in de Turksehe schuld, braveert nog de eerste
bedreiging en rekent erop, dat de mogendheden elkander to veel wantrouwen om hetzij een gemeenschappelijke militaire actie to beginnen,
hetzij aan een of twee hunner op to dragen Turkije tot rede to
brengen. Bulgarije, onmachtig thans om zelfs de Turken to weerstaan,
doodelijk verzwakt als het is door het overgroote bloedverlies, zit
met de handers in den schoot, afwachtend wat de mogendheden
eindelijk voor het gedeemoedigde land zullen doers. En de Turken
hebben genoeg ervaring van Europa's eensgezindheid om het er
voorloopig niet op to wages. Wat het einde zal zijn, is niet to
zeggen, maar de verinetele T urksche bevelhebber to Adrianopel
heeft gezworen het niet leveed to zullen verlaten. Het zal er intusschen wel op uitloopen, dat ten minste een deel van Thracie
door Bulgarije zal herkregen worden, zij het dan missehien niet
als bezit zonder meer doch onder zekere beperkende voorwaarden,
terwijl Turkije in ieder geval van de oorlogsschatting of is, die
de zegepralende Balkanstaten het wilden opgelegd zien. Er is nog
genoeg werk. voor de diplomatie.
In China heeft zij niet veel meer to doen, nu de leiders van
den zuidelijken opstand voor de overwinnende legers van .Toeantsjikai naar Japan gevlucht zijn en ieder oogenblik de val van Nanking kan worden verwacht. Alleen de verdeeling van Mongolie
tusschen Rusland en Japan moet nog plaats hebben; blijkbaar
heeft Joeantsj ikai dit prijs gegeven om de Japanners to bewegen
de zuidelijke opstandelingen aan hun lot over to laten. En de
beide roovers zullen het over den buit al lang eens zijn!
Ernstiger lijkt het in Mexico to staan, waar president Huerta
de Vereenigde Staten trotseert, zijn erkenning als president hooghartig van hen eischt en zich gereed maakt een eventueelen aanval
der Amerikanen op zijn moeilijk to veroveren staat at to slaan.
Het lijkt erop, dat de Vereenigde Staten hem inderdaad zullen
moeten erkennen ; natuurlijk niet zonder eenige concessies van zijn
zij de, met name op economisch gebied. Hij is gelukkiger dan
Castro, wiens inval in Venezuela niet fortuinlijk is afgeloopen.
En to midden van dat alles staan wij gereed tot de opening
van het Vredespaleis, apotheose van den vrede op aarde. Maar die
opening is feitelijk slechts een uiting van geloof in de toekomst van de
menschheid. Vredescongressen en vredespaleizen, wereldconferenties
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voor den vrede — dat alle y is toekomstmuziek, Welker liefelijke
toners, helaas, niet meer zullen weerklinken in de ooren van onzen
Asser, die aan den vooravond van het feest, dat hij, de ervaren
diplomaat, zonder al to veel optimisme zou hebben medegevierd,
ons is ontvallen. Zijn dood werpt een schaduw op dat feest maar
het heeft voortgang ook zonder hem, die zoo dikwijls moest waarschuwen voor al to groote verwachtingen van het daardoor gehuldigde streven. Laat ons hopen, dat het feest niet verstoord worde
door ongewenschte voorvallen in eenig deel van de wereld, van
die wereld, die bij alle idealistische stemming onder de menschen
ten slotte beheerscht wordt door de eischen van minder idealistische belangen. Maar laat ons het optimisme van vele brave menschen niet verstoren door woorden van scepticisme. Het is goed,
dat het optimisme nu en dan mid opklinkt en zijn gelukkige
illusi®n botviert, mits het niet al to zeer het oog sluit voor de
minder fraaie werkelijkheid. En ons Nederland in het bijzonder
mag zich verheugen de zetel to zijn van deze in ieder geval nobele
beweging, mits het zich niet late verleiden tot al to groot vertrouwen
op de naaste toekomst dier idealen en zijn kruit droop ltoude.
In Frankrij k krij gen zij gelijk, die voor een half j aar voorspelden,
dat de verkiezing van Poincare geen beslissende wending in den
gang der gebeurtenissen zou brengen. Ongetwijfeld blijft het niet
zonder invloed in binnen- en buitenland dat bet hoofd van den Staat
prestige heeft en achting afdwingt, maar de rol van een president
der Fransche Republiek is nu eenmaal „plutot un role efface'',
natuurlijk behoudens omstandigheden waarin een krachtige persoonlijkheid zich kan doers gelden. In den gewonen loop der dingen
treedt de eerste minister meer op den voorgrond dan de president
der Republiek. Barthou heeft zijn „loi de trois ans" in de beide
Kamers erdoor gekregen. De felle oppositie van Jaures en van
Caillaux in de Kamer heeft niet verhinderd, dat de wet er met
een flinke meerderheid is aangenomen. Voor den uitslag in het
Luxembourg was men weer beducht. Maar daar is het nog speller
en bijna met algemeene stemmen gegaan. Had het gesprek van
Poincare met den sluwen Clemenceau dezen uitslag bewerkt ? Zag
men ten slotte in, dat de eer en de veiligheid van het land dringend
eischen niet bijna weerloos to blij ven tegenover de toenemende militaire beweging in Duitschland en dat de weerbaarheid van het land
de beste waarborg voor den vrede is? Of stelde de oppositie zich
tevreden met de gedeeltelij ke, maar Loch noodlottige restricties,
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door de regeering in 't Paleis Bourbon wel al to onvoorzichtig
aanvaard ? Deze amendementen betreffen wel slechts technische
details der uitvoering : het onder de wapens roepen van twee jonge
lichtingen to gelijk, een verlof van 4 maanden op de 36, die de
dienst zou duren, ruime vergoedingen voor allerlei kategorieen van
hen voor wie de dienst bezwaren kon opleveren ; technische
details, zoo men wil, maar die toch in de eerste jaren de weerkracht
verminderen, doordat een al to groot deel der troep nit ongeoefende
soldaten bestaat, die het budget weer bovenmate bezwaren. Het
deficit op de uitgaven neemt bij 't j aar onrustbarend toe.
Wat in den loop dezer laatste maanden niet minder onrustbarend aan 't licht is getreden, dat is wat A. Pardieu (zie Revue des
Deux Mondes, 1 Juillet 1913) noemt „la campagne contre la patrie".
De anarchisten zijn door de syndikaten (C. G. T.) diep doorgedrongen in de arbeidersbeweging en hebben ook hun werk onder 't
leger sterk georganiseerd. Tal van blaadjes werken onder burgers,
boeren, soldaten : le Pere Peinarci, la Bataille syadicaliste, la Voix
du peuple, la Guerre sociale, het groote orgaan van Jaures l'Humanite
e. a. Dat de verspreiding van le Manuel du soldat, de propaganda
door le Sou du Soldat succes hebben, is wel gebleken uit de opstootjes
in verscheidene kazernen en garnizoenen, niet zonder moeite
onderdrukt.
Zoo is het voor Frankrijk, in zijn positie in de wereld en voor
de orde in 't land zelf, werkelijk l'heure decisive gelijk de bekende
graaf A. de Mun onlangs in een geschrift met dien titel uiteenzette.
Het legervraagstuk staat daarbij in 't middelpunt. Want het socialisme stuurt op weerloosheid aan, onder den schooners schijn van
pacifisme. Het is rondweg uitgesproken in een geschrift van een
der 77 socialistes unifies, onder den sprekenden titel Faites un roi,
sinon f cites la paix. De republiek is de vrede, monarchic en leger
behooren bij elkaar. Maar in Frankrijk is er nog to veel nationaal
gevoel om aan een stem als die van Marcel Sembat gehoor to geven.
En to veel gezond verstand om de op weerloosheid uitloopende
pacifistische beweging to verwarren met het gezonde streven naar
bevordering van den vrede, tegen Welke voor groote en kleine
Staten gevaarlijke verwarring niet genoeg gewaarschuwd kan
worden.

L E ESTA F EL.
Henr. Labberton—Drabbe. Enkele Verzen. Amsterdam.
W. Versl uys 1912.
De titel van dezen verzenbundel is met overleg gekozen. Het
is alsof de dichteres ons wil zeggen : „Slechts enkele geef ik u
van de vele+ liederen in Welke ik gepoogd heb de wisselende
nuanceeringen uit to drukken van die eene stemming welke mij
bovenal dringt mijne gedachten veer to leggen in den vorm van
sonnet of lied". Voor den aandachtigen lezer is het niet moeilijk
die stemming to vinden. Het is een welbehagen in de Nederlandsche
natuur, in ooze wouden, ooze heiden, ooze duinen en ooze wolkenlucht, maar dit welbehagen vermengd met een zelden insluimerenden weemoed om het raadselachtige der Bingen, om het zwijgen
der schepping op al ooze vragen. Die stem wing, bij de dichters van
onzen tijd ver van zeldzaam, ontwijkt de schrijfster van deze
„enkele gedichten" zeer zeker niet. In menig gedicht weiks aanhef
den lezer doet denken dat het hem slechts zal zeggen hoe donker
de pijnboomen tegen den avondhemel staan, of hoe stil de heide
ligt onder den nacht, komt plotseling en onverwacht die vraag van
het ,,waartoe, en waarom ?". Mevrouw Labberton zelve heeft dien
karaktertrek barer poezie in zijne algemeenheid — ook in zijne
vaagheid — duidel ij k weergegeven in het volgende gedicht :
GEHEIMNIS.
0 poovre wilgen met de stille twijgen,
Die tot den dood op vreemde luchten staan !
U ballen van geluid die galmend stijgen
In 't luchtruim, als ze uit klokkemonden elaan
Dee nachts, wen alle dingen raadelig zwijgen
En alle boomen zwart in rijen staan !
0 .witte vlokken, die geluidloos zijgen
Door leege ruimte, de onverstoorde baan
Afleggend in een

stag,

gewillig dalen !

0 zacht betreden zand der lage landen
Aan zee, die langa de teOre en vochtge randen
In eeuwge wiseeling de golven dalen
En rijzen voelt ! -- Zal het ons nimmer dagen
Vergaat ons 't leven in een eindloos vragen'
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Mij treft het sterk, dat in deze regels de uitdrukking en
waardeering van het werkelijk aanschouwde zooveel meer geacheveerd
en zooveel oorspronkelijker is dan de poging om in de beschreven
natuur de geestes-stemming der schrijfster gereflecteerd to doers
zien. Het schijnt mij niet geheel toeval, dat dit gedicht zwakheden
van dictie en compositie vertoont, waarvan de louter beschrijvende
nagenoeg vrij blij ven. In het genre van dichtkunst door Mevrouw
Labberton met fijn gevoel beoefend trillen de klanken het zuiverst
en het schoonst indien de snaar zeer zacht wordt aangeraakt, indien
de stemming niet in, dock achter de woorden ligt, zooals b.v. in
het gedicht „ Winterlicht".
De luchten worden blank en door de ruiten stroomen
De glanzen ale van zilverwitte zij,
Het groen is weg en door de naakte boomers
Drijven de klokketonen klaar en blij
De kamer In; de grauwe wanden komen
Nu hel vooruit en schieten dichterbij ;
De meubels, ale verrijzend uit hun droomen,
Staan daar in scherpe omlijning rank en vrij.
TJw geest is ale die enkle winterdagen,
Die stil en hoog in glazen klaarheid staan :
Hoe marmer zuiver wordt elk beeld gedragen
In fijnst gefonker voor uw scherp gezicht,
Zooals in lichte nachten some de maan
In 't wolkenlooze ruim to blinkers ligt.

Van de verdrietige taak om in dit aantrekkelijk gedicht de
zwakke punten aan to wijzen ma,g ik mij ontheven achten : de
levendigheid der impressie zal geener lezer ontgaan, en wien het
lokt tot aandachtige lectuur van den bundel die zal zich niet bedrogen vinden.
K. K.

N. Beets. Lucas do Leyde. Collection des Grande Artistes
des Pays-Bas. Librairie Nationale d'Art et d'Histoire.
G. van Oeet et Cie. Bruxel:Les-Paris, 1913.
Wij mogen den echrij ver dank'baar zij n voor deze uitnemend geschreven en verzorgde biographie van onzen oud-hollandschen kunetenaar, spoedig zoo beroemd, dat me.a or in Italie bijna geen anderen
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kende en de schilderijen van haast alle hollandsche primitieven
eenvoudig toeschreef aan „Luca da Olanda" (p. 80).
Achtereenvolgens geeft hij: Inleiding, Biographie ; Gravures
op koper en op hout; Teekeningen en schilderwerk op glas ; Schilderijen en Besluit, terwijl een goede dertig illustraties den tekst
verduidelijken.
Uitnemend verplaatst ons de Inleiding in het toen zoo belangrijke Leiden, grooter dan Amsterdam of Rotterdam, en in het werk
der hollandsche primitieven als Dirk Bouts, Albert van Ouwater,
Cornelis Engelbrechtz c.a. De Biographie vertelt het leven van
Lucas de Leyde die, aldaar in 1494 geboren, reeds in 1506 een
aquarel schilderde, door den heer van Lockhorst met zooveel gouden
florij nen betaald, als de knaap j area telde. En die, daar in 1533
reeds zijn. einde voelende naderen, zich ziek naar buiten liet dragen,
om nog een laatste maal het hemelgewelf to kunnen aanschouwen,
het kunstwerk des Heeren (p. 22).
Bij de uitvoerige beschouwing van 's kunstenaars talrijke
kopergravuren, houtsneeen en schilderijen, voor het meerendeel
aan bijbelsche onderwerpen ontleend, geeft de schrijver blijk van
veel inzicht in den kunststijl van Lucas van Leyden. waarbij hem
zijn betrekking aan het Prentenkabinet van ons Rijksmuseum, zijn
bekendheid met buitenlandsche musea en zijn groote kunstkennie
uitnemend to stade komt. Zoo laat hij ons de kunstontwikkeling
van den kunstenaar meemaken. En zien wij hoe Lucas van
Leyden en DUrer, die elkaar to Antwerpen leerden kennen en
waardeeren, wederkeerig invloed hadden op hun werk. Ook in
hoever de Italianen indruk maakten op Lucas van Leyden en hoe
Jan Steen zijn humor en zijn sterk-gedetailleerde volksverhalen op
het doek voortzet. Terwij 1 natuurlij k aan Het Laatste Oordeel, de
bekende prachtige triptiek van de Leidsche Lakenhal, een diepgaande besehouwing wordt gewijd.
Geen wonder dat Lucas van Leyden geeerd bleef en Rembrandt
nog 1400 florijnen betaalde voor 14 goede exemplaren van Lucas'
gravures.
Het Besluit vergelijkt hem geestig met Erasmus, zijn tijdgenoot. Geen reformator dus, wel een machtige, fijne geest, een aristocraat in de kunst, gelijk van geboorte. Ook geen genie als Rembrandt,
wiens kunst altijd synthese geeft, maar een echte verteller uit de
middeleeuwen, die het geestelijke element in het natuurlijke ziet
G. F. H.
en toont.
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J. A. Visscher. Uit het Land van Oude Lutske.
Utrecht. G. J. A. Ruijs, 1913.
Boeken als deze schetsenbundel vallen eigenlijk buiten de
literaire kritiek. De inhoud toch, hier een relaas van het gezegende
sociale- en evangelisatie-werk op de arme Friesche en Groninger
heide — is zoo allersympathiekst, dat de vraag naar den vorm
vanzelf terugtreedt en zich het slotvers van

Nova ;embla

De Over•wintering op

als een gebod oplegt :

En rekent d' uitslag niet, maar Celt het doel alleen.
Toch zal de vorm j uist hier velen aanlokken. Immers de
schrijver, de ex-predikant van Rottevalle, vertelt van zijn pastorale
en evangelisten-ervaringen. En wat is gewilder lectuur ? Bovendien vertelt hij luimig. „Het rossige schijnsel van de stallantaarn,
die we laag naar beneden hielden om de modderafgronden beter
to zien, werd soms weerkaatst door regenmeren op den weg, waarin
Pharao's leger met gemak had kunnen worden verzwolgen. Dank
zij doze, overigens niet al to overvloedige lichtbron — kwamen wij
met tamelijk natte voeten de droge slooten door, die echter meer
sloot waren dan droog, waar de weg zoo gemoedelijk mogelijk
doorheen hop, ongetwijfeld uitgaande van de overigens juiste, doch
voor natte voeten p ier minder gewenschte wiskundige stelling, dat.
de kortste afstand tusschen twee punten de rechte lijn is" (bl. 589).
Op enkelen zullen deze aardigheden een averechtsche uitwerking hebben. Niet omdat ze een minder geschikte voorbereiding
zijn voor eon evangelisatie-bijeenkomst, maar omdat zij vinden dat
doze aardigheden zelve bekeering van noode hebben.
Maar verre, verre de meesten zullen genieten en van de
aardigheid en van de bij komstigheid dat deze versnapering to
genieten valt op weg naar een evangelisatie-bijeenkomst.
Een enkele ook zal vragen of dat „tout comprendre -- savoir
staat hier abusievelijk — c'est tout pardonner", zooals het woord
van Mad, de Stael: „tout comprendre rend tres-indulgent" gewoonlij k wordt gebruikt, niet langzamerhand voor pensioneering in
aanmerking komt.
Maar verre, verre de meesten zullen het met den schrij ver
vinden „een spreekwoord van wonderbare diepte en zoo schoon dat
het bijna eon woord uit den Bijbel kan zijn," (bi. 233).
Doch genoeg, welwillende lezer, om u zelf to doers uitmaken
of gij zult behooren tot hen die dozen bundel onvoorwaardelijk
aanvaarden, dankbaar voor vorm en inhoud beiden, of tot hen die
om den nobelen inhoud liefst zich maar niet uitlaten over den hun
wat vreemden vorm.
0. E. XIII 9

G. F. H.
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J. J. de Gelder. A. Journey through Old-Holland. W. L.
J. Brusse, MDCCCCXIII. For the Holland-America Line.
Dit is alleraardigst gedaan. De schrijfster Wilde aan vreemdelingen jets van de schoonheid van ons land vertellen, maar door
het tegenwoordige Nederland keen vooral Oud-Holland laten zien. Nu
heeft zij er dit op gevonden. Haar studie, zij is litt. doctoranda,
bracht haar o.a. in Nieuw-Amsterdam, dat verlaten werd door Jan
Maertensz, Coen het New-York ging worden. Waar is die Jan Maertensz
gebleven ? Niet to vinden. Doch die vraag laat haar niet los, zelfs
niet in den slaap. En ze droomt . . . . en waarlijk daar is ze in
Oud-Holland, en een erg-bekende vreemde wijst Naar den weg in
het dierbaar-eigen, en toch vreemde land. Die bekende vreemde is
Tan Maertensz en het eigen, vreemde land is Oud-Holland, en dat
trekkers we nu door van Dordrecht, over Kinderdijk, naar Rotterdam, Delft ... en alles oud-Dordt en oud-Rotterdam, enfin heel
oud-Holland door.
Alleraardigst gedaan, en net jets voor haar eigenlijke lezers,
die dit „very nice" zullen vinden. Die ook de door de schrijfster
geteekende boekversieringen en de door Naar ter reproductie aangewezen schilderij en zullen waardeeren.
Haar eigenlij ke lezers . .. . j a, dat zijn in de eerste plaats de
reizigers met ooze kranige Holland-Amerika-Lijn, maar niets verJiindert U, waarde lezer, daaronder ook to behooren.
G. F. H.
Hoesein Djajadiningrat. Critische beschouwing van de
Sadj arah Banten. Bijdrage tot kenschetsing van de Javaansche geschiedschrij ving. Acadeinisch proefschrift. Haarlem.
Joh. Enschede en Zonen, 1913.
Wanneer er nog iemand mocht zijn, die twijfelt aan de moge1ijkheid dat een inboorling van Ned.-Indic zich kan verhefen tot
een hooge plaats in de Europeesche wetenschappelijke wereld, dan
zou men, dunkt mij, kunnen volstaan met zoodanigen twijfelaar
deze dissertatie voor to leggen.
Allereerst zal het hem opvallen, dat de schrijver ooze taal
volkomen meester is. Geen geboren Hollander zal in dat opzicht
zijn werk verbeteren.
In de tweede plaats zal hij opmerken dat des schrij vers werk
zoo geheel „af" is. De Sadjarah Banten is van alle zijden nauwkeurig bekeken en met andere geschiedbronnen vergeleken, en
zelfs een index ontbreekt niet. Men krij gt hieruit den indruk dat
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den Bantamschen edelman geen moeite to veel is geweest om zijn
papieren kind op de best mogelijke wijze to verzorgen.
Maar het een zoowel als het ander betreft min of weer het
uiteriijk. Mij dunkt dat hij, die het boek met aandacht doorg&ezen heeft, wel tot de slotsom moet komen, ook al durft hij ale
leek geen bepaaid oordeel uitspreken, dat het werk blijk geeft
van groote belezenheid, van ecnerpzinnigheid in de vergelijkingen en onderseheidingen, en vooral, van hoogen wetensehappelij ken zin.
Wie eenigszins met Indisehe aangelegenheden bemoeienis heeft,
weet dat, in de Javaansche letterkunde, de Babads een belangrijke
plaats innemen ; het zijn kronieken, veelal rijmkronieken, met tal
van overleveringen, legenden, allerlei uitweidingen op versehillend
gebied, en ten deele met historisehen ondergrond.
Voor zoover men weet, is de Sadjarah Banten de oudste
Javaansche babad; daarin is de oudere gesehiedenis van Bantam
de „ondergron.d". Radon Dr. Hoesein ke pt er eon tiental afsehriften van, geen van alle is geheel compleet, maar het eene handschrift vult vrij wel het andere aan ; de oudste editie is van 1663,
de latere zijn van 1702 en 1732.
Door onderlinge vergelijking nu kon de Schrijver den inhoud
van de Sadjarah Banten vaststellen ; hij geeft daarvan eon uitvoerig
overzicht. In de daarop volgende „historische toelichting" vergelijkt hij het geschiedkundig gedeelte van dien inhoud met Portugeesche en Hollandsche geschiedbronnen, en toetst hij dat tevens
nan de berichten, voorkomende in andere Babads. Ann dezen moeilijken arbeid is blij kbaar buitengewone zorg besteed, en het komt
mij voor dat de Schrijver or wel in geslaagd is, versehillende
punters op to helderen waaromtrent vroegere gesehiedschrijvers in
twijfel verkeerden.
In eon volgend hoofdstuk wordt het legendarisch gedeelte der
Sadjarah Banton, in vergelijking met andere Javaansehe kronieken,
besproken ; llierop volgt nog eene „karakteristiek der Javaansche
gesehiedschrij ving".
Het geheel dozer verhandeling must ontegenzeggelij k uit door
methode en uitwerking. Er zijn, ieder zou ze in zijne omgeving
kunnen aanwijzen, personen die, na degelijke studio en eene
sehitterende promotie, verder weinig van zieh laten hooren en al
to spoedig op de verworven lauweren gaan rusten. Er zijn ook
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velen, die aanvankelijk niet veel deden verwachten en zich later
als vertrouwde voorgangers op hun gebied deden kennen. Ieder,
die belangstelt; niet zoozeer in den hem wellicht onbekenden persoon, maar in de toekomst van het yolk van Java, moet wenschen
dat de door Raden Dr. Hoesein opgewekte groote verwachtingen
tot volkomen vervulling komen ; dat hij velen tot voorbeeld, en
zijn geboorteland tot zegen zal zijn.
E. B. K.
Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche
wereld, door J. B. Neumann, Oud-resident der Lampongsche
districten. Amsterdam. Allert de Lange, 1913.
Wanneer zal men Loch eenvoudig spreken van de gewesten
Lampoeng, zooals de geleerde commentator van de Sad jaran
Banten en Priangan, zooals o.a. Dr. F. de Haan in zijn meesterwerk doet ? Het is Loch wat dwaas, bij den naam van die twee
residentien uitdrukkelijk to vermelden dat zij uit ,,districten" of
„regentschappen" bestaan, terwijl men die vermelding ten aanzien
van andere gewesten overbodig ache. Waarom dan b.v. in plaats
van Madura ook niet gesproken van „de residentie Madureesche
landschappen" .. , op het voorbeeld van sommige andere streken
nog liefst met de hijvoeging „en onderhoorigheden" ?
Trouwens, als men in de offieieele Indische geographie eenvoudig en nauwkeurig wilde zijn, zou men ook niet spreken van
het gouvernement van Sumatra's Westkust, welke naam zijn oorsprong vond in den tijd Coen men slechts langs een deel van de
trust „gouverneerde" ; thans zou Menangkabau de passende naam
zijn. Langs genoemde kust strekken zich obk Atj eh, Tapanoeli en
Bengkoelen uit, en ons gezag geldt ook in het ver van de kust
verwijderd binnenland.
Doze opmerking, waartoe de titel des Schrij vers van het hier
aan to kondigen book mij aanleiding gaf, hoort hier eigenlijk niet
thuis, maar ik vond de gelegenheid gunstig om haar ten beste
to geven.
Laat ons eenvoudig en waar zijn, -- ook in de bovenbedoelde
geographie !
Wat nu het work van den hoer Neumann betreft, ... sedert
vole j aren was hij eon nauwkeurig waarnemer van de Indische
toestanden, en blijkbaar heeft hij ook in zijne laatstbekleede betrekking zijn lust tot onderzoek niet bedwongen. Het gevolg is
dat wij Kier voor ons hebben eene belangrijke bijdrage tot de.
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kennis van enkele maatsehappelijke gewoonten der Lampoengers;
en de Schrijver heeft die bijdrage gehuld in een daarbij passend
romantisch kleed.
Wanneer wij dit kleed, dat mij in het algemeen zeer goed
geweven schijnt, weglaten, dan zien wij allereerst op welke wijze
de Lampoengsche jongelui met elkaar omgaan en elkaar het hof
makers.
's Lands wijs, 's lands eer ; het „djaga damar", met zijn pittige
gesprekken en pantoens is interessant, al schudt een ouderwetsch
Europeaan allicht het hoofd over de vrij heid die de Lampoengsche
meisj es genieten.
En, in de t^veede plaats, krijgen wij eene uitvoerige beschrijving — duidelijker en ongetwijfeld juister dan men Naar in een
leerboek van Oost-Indische Land- en Volkenkunde vindt -- van
de wijze waarop de Lampoengsche kapitalist zich boven zijne medemenschen verheft. Ike compositie van 's heeren Neumann's beschrijving scllijnt mij in den aanvang wat gewrongen : in een openbare
loods houden de mannen societeit, ze spreken over alles en nog wat,
en een oude man. vindt gelegenheid, aan „een Palembanger-kamponggast" de beteekenis van de papadon-bestijging to verklaren.
Al to duidelijk is, dat de peer Neumann de oude man, en wij -zijne lezers --- de hoorders zijn. Doch dit daargelaten : de wijze,
waarop de hoofden titels en rechten koopen, w ordt helder uiteengezet.
In alle landen ter wereld vindt men ijdele mensehen; de Lampoenger bevredigt zijne ijdelheid op eene bijzondere manier.
De beer Neumann heeft nu de beide onderwerpen, liefdeshartstocht en mannen-ijdelheid, in zijn roman verwerkt. Ik zeide
het reeds: als romantisch verhaal zit het boek goed in elkaar, en
nit een letterkundig oogpunt staat het ver boven het middelmatige.
E. B. B.
Hugo de Vries. Van Texas naar Florida, Reisherinnerin gen. Haarlem. H. D. Tj eenk Willink en Zoon, 1913.
Dit nieuwe geschrift van Professor de Vries, rijk van iuhoud
en fraai geillustreerd, geeft ons eon zeer belangwekkend overzicht
van al wat hij op zijn refs naar de zuidelijkste staters der Vereenigde Staten van Noord-Amerika opmerkte; natuurlijk veel op
botanisch gebied, maar ook veel daarbuiten.
Wat mij in zijne verhalen misschien het meeste trof, is de
bijzondere zorg van het Amerikaansch bestuur voor de bevordering
van den landbouw, door den invoer van nieuwe nuttige gewassen
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en door steeds voortgezette proefnemingen betrffende al wat met
de cultuur in verband staat.
Daarnaast : de niet onbekende opvatting van rijke Amerikanen,
om hun geld beschikbaar to stellen voor nuttige doeleinden. Zoo
— een nieuw voorbeeld, naast die voor wetenschappelijke stichtingen — de bouw van den spoorweg naar de Zuidelijkste punt
van Florida, die twintig millioen dollars kostte.
Verder, de beschrij ving van de bodemtoestanden in een deel
van Florida, zoodat daar een weer van 15000 H.A. kan ontstaan
(1868) en weder kan verdwijnen (1891), al naarmate de verbinding
met onderaardsche kanalen al of niet verstopt is! Of die van de
fraaie waterhyacint, die zich zoo snel voortplantte dat groote
rivieren voor de scheepvaart onbruikbaar werden .... totdat de
natuur to hulp kwam en de plant door een ziekte werd aangetast
die Naar gedeeltelij k weer opruimde.
Maar er is veel meer, en van heel verscheiden aard, dat de
aandacht vraagt en den iezer boeit; ik geloof het beste to doers
door daarover hier niet uit to weiden, maar naar het boek-zelf to
verwijzen.
Onder de lezing vroeg ik mij meermalen af, of uit het werk
van den heer de Vries ook niet jets to leeren was voor ooze cultures in Indie ? Wat hij (blz. 188) schrijft over de selectie van
suikerriet schijnt mij van belang voor de suiker-proefstations op
Java; en als hij ons verhaalt (blz. 245) van de proeven om in
Florida de kamfercultuur in to voeren, dan denk ik aan de streken
in Tapanoeli, waar de kamferboom inheemsch is; kunnen wij in
ooze Oost niet het Amerikaansche voorbeeld volgen ? Er is wel
over geschreven .... maar verder is men, voor zoover ik weet,
niet gekomen.
Mag ik ten slotte eene kleine opmerking maken van historischen aard ? Op blz. 160 zegt de Schrij ver dat de vrij heidsoorlog
van Texas tegen Mexico (1835--'37), „met de erkenning van Texas
als onafhankelij ke staat eindigde". Die erkenning geschiedde echter eerst in 1848, bij het einde van den oorlog van Mexico met
de Vereenigde Staten, Welker Congres in 1845 het nog slechts
feitelijk onafhankelijke Texas in de Unie had opgenomen, en daarmede de historische rechten van Mexico eenvoudig had genegeerd.
E. B. K.
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Dr. P. Smit. Minister van der Brugghen. Nijmegen.
Firma H. ten bet, 1913.
Revisie. Wij staan ten aanzien van minister van der Brugghen
en der schoolwet van 1857 in het teeken van revisie. Niemand
verwacht dat het oordeel der antirevolutionairen in dezen veranderen
zal ; het is goedkoop en profijtelijk; het is geijkt als oordeel van
Groen van Prinsterer : het staat vast in de christelijke pers dat
van der Brugghen een renegaat der christelij ke partij is geweest.
Maar ,.la verite est en marche". Daar komt Dr. H. A. Westrate in
een paar belangrij ke artikels (in Stemmen des Tijds Juli en Augustus 1913) revisie vragen, wel met reserves, van het ter rechterzijde
gevelde oordeel. Vooral komt Kier Dr. Smit, met groote kennis
der algemeen toegankelijke bronnen en met nieuwe gegevens uit
brieven hem door Dr. L Heldring e.a., vooral nit het familiearchief
door Jhr. Mr. C. C. G. de Pesters verschaft, en houdt revisie. In
een belangrijk artikel in de Nederlandsche Kerkbode van 26 Juli
1913 toont de heer P. 0[osterlee] de groote waarde van deze studie.
Is het van belang over deze, zoo vermoeiend dikwijls herkauwde, gesehiedenis nu nog weer een boek van 250 pag. na to
lezen ? Ongetwijfeld, omdat de questie nu nog zoo actueel is. Ook
omdat de kennis van taken nog zoo gebrekkig is. De heer Zernike
(in One Eeuw Aug. 1913) heeft onlangs aangetoond hoe de partijen verschoven zijn: leuzen en namen die ze dekken op belangrijke punten stuivertje wisselen hebben gespeeld. Daarbij nu is
vooral de persoon, het karakter, de rol van van der Brugghen in
het gedrang geraakt. Zijn standpunt is in zijn tijd schaars of
niet begrepen en wordt het nog weinig. Het is vooral omdat men
hem steeds bij de antirevolutionaire partij indeelt. En daaraan
heeft zijn gedrag niet beantwoord. Inconsequent: zoo zegt de liberaal,
en stemt in met de vergoelijkende waardeering van Thorbecke dat
,,verzoenende gezindheid, eerlijkheid en welwillendlieid" niet voldoende zijn om to regeeren (p. 138). Ontrouw : zoo smaalt nog
steeds de antirevolutionair, die deelt in het vonnis door Groen over
zijn voormaligen vriend geveld.
De revisie door Dr. Srnit gebracht houdt in hoofdzaak in dat
van der Brugghen geenszins antirevolutionair noch confessioneel is
geweest, dit geweten heeft, maar er niet in geslaagd is de veroordeeling to ontloopen die noodzakelijk volgen moest uit de
valsche premisse dat hij dit wel was.
Van der Brugghen wordt ons Kier geteekend in zijn ontwikkeling van een religious getint liberalisme, door de richting van het
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Reveil peen, tot die ethische opvattingei die hem theoretisch en
praktisch van zijn vroegere medestanders scheidden.
Dat Groen dit bij het gesprek to Wassenaar niet heeft doorzien verklaart veel ; heeft hij dit in 1857 wel begrepen, gelij k Dr.
Smit meent, dan is de smaad door hem op v. d. B. geworpen en
door tal van zijn volgelingen trouw nagepraat hem moeilij k to
vergeven.
Ik acht echter de constructie door Dr. Smit van dit gesprek
gegeven niet to verkiezen boven die van den heer W. H. de
Beaufort in zijn bekend opstel.
Over tal van andere onderwerpen kan men met vrucht de
heldere, belangrijke studie van Dr. Smit raadplegen. Hij heeft er
ooze historische litteratuur stellig mee verrijkt. Men zou bier en
daar wat meer of wat anders kunnen wenschen, b.v. wat meer
milieu-teekening van het Nijmegen van van der Brugghen, maar
de zeer verdienstelijke arbeid heeft stellig blijvende waarde voor
de kennis van den tijd die reeds zoo ver en nog zoo nabij is.
1. S.
Dr. W. Leendertz. Soren Kierkegaard. Amsterdam.
A. H. Kruij t, 1913.
Het proefsehrift waarmede de Schrij ver den doctorsgraad in
de godgeleerdheid behaalde, is de vrucht eener studie van
verscheidene jaren. Het is inderdaad geen geringe arbeid alle
geschriften van K. door to werken en de litteratuur over hem to
beheerschen. Aan Dr. L. komt de lof toe dit op zeer verdienstelijke
wijze to hebben gedaan. Hadden de lezers van Ouze Eeuw in
dezen zelfden jaargang niet reeds een artikel over den Deenschen
denker-diehter ontvangen, dan zouden wij hen gaarne aan de
hand van den j ongen doctor tot een gang door zijn werken uitnoodigen. Maar de dissertatie zelf lokt tot lezen uit en is net
nadruk aan to bevelen aan hen die in de geestelijke wereld van
dezen rij ken geest willen in gewij d worden.
Het is opmerkelij k hoe sterk een halve eeuw na zijn dood de
invloed van Kierkegaard allerwege groeit. Ook ten onzent. Onder
hen die in de 19e eeuw niet slechts „remueurs" maar ,,semeurs
d' idees" zijn geweest is hij een der grootsten. Het schitterende
van zijn geest boeit en trekt, maar de indruk er van wordt nog overstemd door den ontzettenden ernst waarmede hij ons verplettert.
Neen, dit is geen sehrijver voor brave zelfgenoegzame lieden,
nosh voor wijze denkers Wier atelsels gereed zijn. Hij hoont hen,
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hij schrikt hen op met zijn paradoxen. Maar : doet ook het evangelie dit niet? Zou het mogelij k zijn in dit evangelie, als een gereed, afgerond bezit, ons to verschansen ? Kierkegaard gevoelt dat
het met moeite benaderd wordt, en in zijn geschriften onder tal
van pseudonymen tracht hij dit van verschillende zijden to doers.
Slechts zelden predikt hij als S. K. zelf dit evangelie voluit.
Ret spreekt vanzelf dat het uiterst moeilijk is van zulk een
schrijver een volledig beeld to geven. Men vervalt daarbij allicht
in de registreer-methode : denkbeelden en uitspraken in een zeker
schema dringend. Doch dit zou geheel verkeerd zijn en alles scheef
zetten. Dr. L. heeft dit beseft en getracht den schrijver in zijn
ontwikkeling to volgen. ABe eer voor de volharding waarmede de
jonge Dr. zich door de soms zeer moeilijke lectuur heeft heengeworsteld; over de heldere expositie der verschillende geschriften;
over het inzic}it dat hij toont in de innerlijke ontwikkeling van
zijn schrijver. Een man als K. wil van binnen benaderd worden.
Het strekt dr. L. tot lof dat hij daarbij eer to weinig dan to veel
heeft gedaan. Het is zoo goedkoop nit enkele vooropgezette mee-•
ningen een constructie to maken. Deze klip is bier met oordeel
vermeden. Ja, wij zouden p ier en daar wat weer wenschen. Er
blij ven vragen over. Maar kon dit wel anders ? In elk geval :
liever to weinig dan to veel.
Met hetgeen men immanente kritiek zou kunnen noemen heeft
de schrijver in zijn korter tweede deel de geestelijke machten getoetst die Kierkegaards ontwikkeling hebben beheerscht. De Romantiek, .Hegel, Sokrates. Vooral over de eerste heeft hij vrij wat
gelezen en wij gevoelen uit zijn beknopte behandeling dat de romantische atmosfeer hem niet vreemd is. Hoe de Deensche individualist door de geesten daar genoemd gevormd is; hoe hij zich
er van afscheidt en er zich tegenover ste? t ; welken blij vendee
invloed zij op zijn geest en zijn opvatting van 't evangelie hebben
gehad : het wordt ons duidelijk als wij het rijke en heldere hst.
van dit proefschrift lezen.
Dat wij den arbeid van dr. L. in veler handers wenschen volgt
uit het gezegde. Zijn geschrift kan voor velen een uitnemende
inleiding zijn en leiddraad bij de lectuur van Kierkegaard die
heden in bloemlezingen en volledige vertalingen toegankelijk is
gemaakt. Ik geloof niet dat zulk eeu lectuur voor alien en altijd
heilzaam is. Wel voor zeer velen. Om de epidemische oppervlakkigheid van geest to bestrijden. Om zelftevredenheid to bestrijden.
Om eigenwijsheid to bestrijden. Om to genezen van het theoretisch
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uitmaken der questies. Ten slotte ook door toners nit de hoogere
wereld die er soms verrassend doorheen klinken, al is bet dat ik die
bij anderen reiner meen to hooren dan bij den Deenschen zonderling, die zoo veel heeft gegeven, maar daarbij niet, of nauwelijks
jets van den vrede eener tot harmonie gekomen persoonlijkheid.
Het geschrift waarin dr. L. over dit alles handelt is een eersteling. Gaarne zullen wij hem meer ontmoeten, als hij b.v. nader
den invloed van K. naspeurt, of de beweging der geesten, hetzij
in de Scandinavische landen, hetzij in de algemeene litteratuur
der laatste halve eeuw beschrijft. Tot bet een en ander is hij goed
1. S.
voorbereid.
Multavidi, Van Zwart tot Rood. Roman van 'n roomsch
jongentje. 's-Gravenhage. C. L. G. Veldt.
Dat dit een tendenz-roman is, leert ons niet alleen de titel,
maar ook de omslag, waarop men twee vignettes ziet : No. 1: een
klein jongetje wordt door een priester trots zijn tegenspartelen in
een kerk geduwd ; No. 2: hetzelfde knaapje komt met opgeheven
handers blijde de kerk uitgehuppeld, de stralende zon tegemoet.
En de inhoud bevestigt ten voile dien indruk. Den schrijver,
achter wiens schuilnaam de Heer C. van der Pol, correspondentredacteur der Sumatra-Bode (niet meer) verborgen is, was het er, ook
blij kens het prospectus om to doers, ons to laten zien „den wanhopigen
strijd door verlichte menschenvrienden gevo®rd tegen 'n onder
priesterlijke invloeden staande moeder om de toekomst van 'n veelbelovend knaapje to verzekeren", in welken strijd rood bet tegen
zwart aflegt. „Zwart" wordt bier vertegenwoordigd door „heerschzuchtige en altijd naar geld j agende kerkelij ke chefs en door de
massa dito kollega's, door priesters, die den spot drijven met
eigen leeringen en idealen."
Dit vooropgesteld, moet men zeggen dat het boek goed geschreven is. Maar de heele geschiedenis beweegt zich nu eenmaal
in een achterbuurt en men moet er zich dus maar bij neerleggen
dat Kier achterbuurt-toestanden beschreven worden en achterbuurttaal wordt gesproken. Maar waarom schrijft Multavidi, waar hij
zelf aan het woord is, „telde-n-ie" en „vreesde-n-ie" voor „telde
hij" en „vreesde hij"? En waarom laat hij den dokter over zijn
„receppies " praten ? En waarom laat hij ,.mevrouw Boraks", een
rijk geworden koffiepikster, zoo allerplatst spreken, dat het een
kwelling wordt het to lezen ? Men oordeele : „Nou, d'as toch maar
chellukkig, hour! Ze kenne anders cherust bij ons kommeh.. .
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'n Paar rnooie lappies hep 'k voor die menseh nog wel ofer...
Maarre, nou heppe me noch chee p woord over meheir pastoor gesprokeh ! Wat is er nou Loch foorchefalleh ?"
Op het credit van den schrij ver mag men stellen dat hij onder
de „zwarten" het sympathiek beeld heeft get^ekend van een
waarlijk- geloovig, ernstig, het goede zoekenden priester. Maar die
H. S.
gaat dan ook to gronde. Noir gagne !
Mr. Dr. F. W. J. G. Snij der van Wissenkerke. Het
auteursrecht in Nederland. Auteurswet 1912 en Herziene
Berner Conventie. Gouda. G. B. van Goor en Zonen, 1913.
Dat het van de uitgevers-firma van Goor Zonen een gelukkige gedachte was, juist aan Mr. Snijder van Wissenkerke to
vragen een tekstuitgave en een kantteekening to bezorgen der
herziene Berner Conventie en der daarop steunende Nederlandsche
Auteurswet 1912, zal wel niemavd ontkennen die weet welk belangrijk aandeel Mr. S. v. W. als eerste vertegenwoordiger onzer
Regeering ter internationale conferentie van Berlijn (1908) genomen
heeft in de toetreding van Nederland en in de samenstelling en
totstandkoming onzer nieuwe wet, Welker inhoud trouwens in
belangrijke mate door het Berlijnsch tractaat was bepaald. De
zeer velen, welker belangen bij deze nieuwe wettelij ke regeling
zijn betrokken, kunnen dus veilig zich aan dezen gids toevertrouwen. Zij vinden in dit werk den officieele (Franschen) en den vertaalden tekst der Herziene Berner Conventie, den tekst onzer wet,
voorts eene Inleiding, welke, na algemeene beschouwingen, de
herziene conventie bespreekt en aanteekeningen daarop geeft,
eindelij k --- wat voor de praktische bruikbaarheid van het boek
wel 't belangrijkst is — aanteekeningen en beschouwingen ter
zake der verschillende wetsartikelen, besloten door een uitvoerig
register. Het boek schijnt ons voor de talrijke belanghebbenden
een uiterst nuttige vraagbaak en betrouwbare leiddraad.
H. S.
Jeanne Reyneke van Stuwe. Liefde's Schijn. Twee deelen.
Amsterdam. L. J. Veen.
Wanneer men aan iemand, die deze schrijfster en haar reeds
zoo omvangrijk werk niet ke pt, een van hare boeken in handers
zou willen geven als maatstaf, dan zou men daarvoor dit kunnen
gebruiken, dock men zou er dan bij moeten zeggen dat men der
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schrijfster zeker geen onrecht doet door juist Liefde's schijn to
kiezen. Inderdaad toont het ons Jeanne Reyneke heel zuiver in
Naar schrijfsters-hoedanigheden en dan : op zijn best. Het geeft
ons de vlotte gesprekken, de kennis van de mondaine omgeving,
den gemakkelijken schrijftrant, die hier gelukkig zich niet of
nauwelijks in to veel bijzonderheden vergalloppeert, het geeft ons
ook het schier nooit falend hartstocht-element, de heerschappij van
de passie Dolf is, trots zijn distinctie, weinig anders dan „un
beau male", de man met gemakkelij ke „successen", de lichtzinnige
en luchthartige. Dat hij een jong meisje uit zijn eigen kring heeft
ten val gebracht of liever dat dit jonge meisje zich zoo heeft
vergeten dat zij hem niets weigerde en een „verbintenis" met hem
aanging, — zeker 't is gebeurlijk, maar het blijft monsterachtig.
Zijn huwelijk met een andere vrouw, het hare met een anderen
man, de daaruit voortvloeiende verwikkelingen, dat alles is
Jeanne Reyneke in haar schrijfster-element. Hebt gij bezwaren
tegen het genre? Laat dit boek ongelezen. Maar wie bet leest,
zal erkennen dat dit in zijn genre goed werk is.
H. S.
Van Rechts en links. Hollandia-Drukkerij, Baarn. —
Grondwetsherziening, door mr. H Verkouteren. — De Vakbeweging .en de politieke strijd ;, door J. C. Ceton. — De
Tariefwet; door W. de Jong. — Het beginsel der Economie; door een anti-revolutionair. — ire rechtspositie en
arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en werklieden in dienst
van het Rijk ; door W. P. J. Helsdingen. --- Het vrouwenkiesrecht in 1913; door H. Heineken-Daum.
Men vergt van ons wel geen afzonderlijke bespreking van
deze verschillende vlugschriften ; de opsomming der titels geeft
trouwens niet eens den volledigen inhoud der eerste „serie" aan.
Wel echter is ook reeds deze opsomming voldoende om to doers
zien dat de Hollandia-Drukkerij uit wat men de vragen van den
dag of des tijds pleegt to noemen de meest „brandende'' weet uit
uit to zoeken en'ook er in slaagt voor de behandeling van die onderwerpen de aangewezen of althans bevoegde schrij vers to vinden.
Voor menigeen, die in deze of sommige dezer questies belangstelt
en daarvan wat weer wil weten, is hier een gunstige gelegenheid
die weetgierigheid to voldoen, wits hij daarbij bedenke dat hij
„van rechts en links" leest, d. w. z. dat hij wordt voorgelicht door
manners, die ten aanzien van het door hen besproken onderwerp
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veelal een zeer stellige positie innemen en dus veeleer een- dan
alzijdige besehouwingen leveren. Onder dat voorbehoud kan deze
reeks zeker den lezers worden aanbevolen.

El. S.

A. Kruisheer. Atjeh 96. le deel. Weltevreden. N. V.
Boekhandel Visser & Co., 1913.
De gedragslijn, jaren fang door onze bestuurders ten aanzien
van de meeste z.g. Buitenbezittingen gevolgd, vonden wij eens
geestig vergeleken met die van iemand met een verwaarloosd gebit. Rj durfde niet naar den tandarts to gaan, zoowel nit bangigheid als om de kosten; hjj scharrelde 't liefst met goedkoope huismiddeltjes. Was de gang naar een tandarts onvermijdelijk, dan
werd de meegaandste en goedkoopste uitgezocht, met de boodsohap,
vooral niet meer to dben dan dadelijk noodig was.
Maar eindelijk kwam hiJ tot bet inzicht, dat bet zoo niet
langer ging, en stapte hij in een flinken hui naar den deskundige:
help mij van al de ellende af, doe al wat noodig is. Het was wel
niet aangenaarn, het

zou

veel kosten ook, rnaar 't bleek de eenige

weg om van de piju en van de jaarlijksche uitgaven of to komen.
Een van de slechte kiezen was Atjeb.
Vergelijkingen zijn wel aardig, maar men moet ze niet to
lang voortzetten. 1k herinner dus eenvoudig aan de feiten.
Het was, zou men zeggen, de geest des tijds om

niet

door to

tasters; als de schijn maar gered was, liet men zoo gaarne de rest
aan den opvolger over; zelden werd er naar gestreefd, de vruchten
in to zamelen van politieke of militaire werkzaamheid. Men had
daarbij van die machtspreuken, b.v. dat, wie meester is van de
kust - of van enkele kustplaatsen! - van zeif meester wordt van
het hinnenland; ofschoon ooze koloniale geschiedenis deze stelling
op elke bladzijde tegenspreekt, werd zij Loch steeds op een toon
van gezag geuit en door velen geloofd.
Had men, door de noodzakelijkheid gedwongen tot krachtig
optreden, eenig succes behaald, dan werd er zelden of nooit aan
gedacht, dat succes to vervolgen; zoodra mogelijk verkoos men,
telkens en telkens, de ,,afwaehtende houding". Den tegenstander
aan to tasten en tot onderwerping to dwingen, heette ,,agressieve
politiek" en werd nit den grond des harten verfoeid.
Men zou de houding onzer machthebbenden gedurende vele
jaren niet beter kunnen karakteriseeren dan door het bekende
versje, door Van Lennep als motto voor zijn ,,Roos van Dekama"
geplaatst:
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`vat baet het of ghy draeft en swoeght en V verhit ?
Fortuin liefst hem besoeckt die wagt en stille sit.

Zoo staakte men den strijd reeds in 't begin van 1874, toen
de Atjehsche kraton in ooze handers gevallen was, en gaf men den
vijand alle gelegenheid weer op zijn verhaal to komen ; zoo werd
ook later, als een militair succes was behaald, telkens weer de
„afwachtende houding" geproclameerd, en op dit ellendige stelsel
in '81 de kroon gezet door de verwijdering van generaal van der
Heyden en diens vervanging door een burgerambtenaar, die de
aanwezige krijgsmacht op nonactiviteit plaatste. Het eind was, dat
de Atj eher ons to machtig werd en men, in '84, moest besluiten
tot de berucht geworden „concentratie", waarbij een goed deel
van Groot-Atjeh aan ooze tegenstanders werd overgeleverd. Onze
troepen werden opgesloten in eene „veilige" stelling, die echter
zoo weinig veilig bleek dat daarbinnen meermalen ernstige gevechten moesten worden geleverd en men er eindelijk, in '89, toe
kwam om, des nachts, gewapende dwangarbeiders in hinderlaag
to leggen! !
Men zegt niet to veel, als men beweert dat ooze „veilige"
stelling steeds aan alle kanten door een hardnekkigen vijand omringd was; van vriendschappelijke toenadering geen spoor. En ooze
troepen mochten dien vijand buiten de linie niet aantasten ; de
schijn, dat er geen oorlQg werd gevoerd, mocht niet worden verstoord !
De toestand was dan, na acht of negen j aar tobbens binnen
de geconcentreerde linie, zoo geworden dat men wel op middelen
moest zinnen die tot verbetering konden Leiden. Was het dan al
een geloofsartikel geworden dat de troepen binnen de linie hoorden — tot groote schade van hunne gezondheid en hunne militaire
waarde ! — men kon althans den omtrek van vijanden doen zuiveren door gebruik to makers van Atj ehsche hulptroepen onder de
leiding van Toekoe Oemar.
Inderdaad seheen het een tijdlang, dat men hiermede, ten
minste wat Groot-Atj eh betreft, op den goeden weg was. Oemar
was de man: hij werd blindelings vertrouwd, ondanks zij ne anteeedenten: zijne troepen werden gewapend met ooze geweren, hij
werd ruim betaald. Geen wonder waarlijk dat hij, die in zijn hart
ons geenszins genegen kon zijn, overmoedig werd en in Maart
1896 ons afvallig werd; zich de meerdere gevoelend van ooze
machthebbenden, verkoos hij niet langer de mindere to zijn; na zijn
eigen vijanden met ooze hulp to hebben bestreden en de oorlogs-
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partij met ons geld to hebben gesteund, voegde hij zich ten slotte
openlijk bij deze.
Het thans voor ons liggend werk schetst ons tot in alle bijzonderheden vat in de eerste drie maanden na Oemar's afval
gedaan werd om de gevolgen der roekeloosheid van het Atjehsche
bestuur to boven to komen. Het bock schijnt mij uitmuntend
studiemateriaal voor onze Indische officieren, maar eene bespreking
is minder op zijn plants in dit tij dschrift.
Uitzondering hierop makers de eerste dertig bladzijden, die
glashelder aantoonen dat de gevolgde gedragslijn wel tot eene
catastrophe

moest leiden. Men werd overal bedreigd, maar handelde

als de struisvogel die het gevaar niet wil zien. Onze soldaten verscholen zlch achter hunne palissaden ; werden onze posters beschoten,
men liet de schutters ongemoeid.

Zonder dat de bezetting het vermoedde, werd op 150 meter
afstand van een post ,,een compleete batterij met loopgraven, dekkingen enz." opgeworpen (bl. 9) ; er werd niet aan gedacht, die
batterij op to ruitnen. „Stelselmatig onthielden wij ons van elke
ontmoeting met den vijand waarbij geschoten kon worden" (bl. 12);
en toen men een enkele maal van den regel afweek, was de uit-

komst treurig, ook door de houding onzer inlandsche soldaten. Die
houding was het gevolg van het „stelsel" : „noodzaakt men de
menschen, in een natte sloot to marcheeren om hen toch vooral
aan 's vijands vuur to onttrekken, in stede van dezen het schieten
op gevoelige wijze of to leeren, dan kweekt men een geest van
angst, lafheid, geniis aan zelfvertrouwen" (bl. 15); „dat ooze
inlandsche soldaten

ondej • belaoorlijke aanvoe^'ders goede soldaten
„order goede leiding"

zijn, hebben ons latere periodes geleerd" ;

kunnen zij „aan de grootste verwachtingen voidoen", merkt de
Schrij ver droogj es op.
Boven werd het woord roekeloosheid gebezigd. Ten bewijze
dat daarmede niet to veel is gezegd, diene dat Oemar, ofschoon
reeds lang geruchten omtrent zijn mogelijken afval liepen (blz. 24),
den 2F en Maart 880 geweren met munitie, opium en 18000 dollars
ontving ; dat den volgenden dag tijding van het voorgenomen
„verraad" werd ontvangen van zeer betrouwbare zijde (id., foot),
en dat Loch, hoewel zijne houding, den 28 e1 , „weer dan verdacht"
was, hij niet werd aangehouden toen hij weder in den Kraton
verscheen. De struisvogelpolitiek werd tot het einde toe volgehouden ; den 29 e11 was zijn afval openbaar.
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Wel was hem de gelegenheid gunstig : hij had manschappen,
geld, wapens, munitie, alles, en stood tegenover een vertegenwoordiger van het Nederlandsch gezag die door de gebeurtenissen
overvallen, niet voor zijn taak berekend bleek. De „offensieve geest"
was onder de politiek der laatste j area zoozeer teloor gegaan, dat
zelfs nu er niet aan gedacht werd, de in den Kraton voorhanden
belangrijke troepenmacht („drie compleete veldbataljons, eene batterij
artillerie, drie pelotons cavalerie stonden gereed om uit to rukken",
blz. 26) to gebruiken om Oemar en de zijnen aan to tasters; men
bepaalde zich tot allerlei maatregelen om diens verwachte aanvallen
of to slaan !
Intusschen werden weer troepen van Java gevraagd, en van
het oogenblik dat die aankwamen en generaal. Vetter als regeeringscommissaris optrad, werd een andere gedragslijn gevolgd. Het was
een moeilijke tijd, maar men kwam dien to boven; gaandeweg
werd het duidelijk, welken weg moest worden betreden om tot
geheele onderwerping van Atjeh — nu niet alleen meer van GrootAtjeh en enkele kuststreken — to geraken, en daarna ook de
bevolking to verzoenen met ons bestuur.
„Meester zal hij zij n, die de kloekste is". Dit woordr4 van Coen,
tot 1896 zoozeer vergeten, is daarna beter begrepen, en Atjeh

baart nu geen zorgen meer.
Het boek van den heer Kruisheer doet ons zien, welke inspanning noodig is geweest om de voornaamste hinderpalen op to ruimen,
door veeljarig wanbeleid geplaatst op den weg, die naar het einde
der Atjeh-ellende voeren kon.

E. B. K.
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DE NEDERLANDEN IN 1622 DOOR

EEN IIALIAAN BEREISD
noon
Dr. G. I. HOOGEWERFF.

Hoe door vreemden ons land in de verschillende tij dperken van zijn geschiedenis is gezien en hoe door vreemden over al wat daar omging is geoordeeld, behoort wel
tot het meest belangwekkende wat wij over ons nationaal
verleden in handen k unnen krij gen. vooral wanneer de
reisbeschrijving door de daarin vervatte mededeelingen
tevens Naar waarde heeft als bron voor onze geschiedenis.
De lezers van „Ooze Eeuw" weten trouwens bij ondervinding, dat reisj onrnalen van vreemdelingen, die de
Nederlanden bezochten, doorgaans niet onder de „dorre"
historische bronnen gerekend behoeven to worden. Nog
niet lang geleden hebben zij van de belangrij ke bij drape
van den Heer J. N. Jacobsen Jensen, „Hoe een Franschman ons land in 1636 zag", in het October-nummer van
1912, kennis kunnen nemen en al een dozijn jaren terug
verscheen in ditzelfde tij dschrift het artikel van Prof. P.
J. Blok over het bezoek van Cosimo III van Toscane aan
de Republiek in 1668 1).
1) O. E. 1901—'02, II blz. 522 vgg. — Verspr. Geschr. (1903) blz.
188 vgg.
O. E. XIII 10
1

2
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De Franschman, die ons land zag, was Charles Ogier,
de secretaris van den Franschen gezant Claude de Mesme,
een diplomaat ; de jonge Cosimo III, die zijn uitvoerig
reisverslag door een litterator nit zijn gevolg liet opstellen
en door een Nederlandsch kunstenaar met gezichten op
onze vaderlandsche steden verluchten, reisde weer in
het bij zonder voor zijn groothertogelij ke educatie ; thans
zullen wij aan een tourist het woord geven, die enkel uit
belangstelling en voor genoegen de Nederlanden bezocht.
Hoe gewichtig de , door vreemden opgestelde beschrijvingen van onze gewesten zijn, is ook door Robert Fruin
al bewezen, die zelf het voorbeeld van publicatie gaf door
zijn opstel „de Nederlanders in de 17e eeuw door Engelschen geschetst" 1). Zij n studie behandelde berichten uit
de jaren 1664—'72 en later, en sluit zich dus in tij dsorde
bij de reis van Cosimo aan. Het journaal, dat het onderwerp van deze bij drage uitm aakt, voert verder terug, en
wel tot den weinig fortuinlij ken tij d, toen na het einde
van het Twaalfjarig Bestand de oorlog tegen Spanje in
1621 pas opnieuw was begonnen. Wel een ongunstig
oogenblik dus, om een land op een plezierreis to bezoeken !
Wie deze vreemdeling wel was, die aldus het krijgs-•
Een intelligent persoon, van
gevaar durfde trotseeren ?
rang en van ontwikkeling, maar het noodlot heeft zich
van muizentanden bediend, om zijn naam, vermoedelijk
voor altoos, aan de vergetelheid prij s to geven !
De perkamenten band, waarin het journaal was gebonden, toen het tusschen 1571 en '76 door de Bibliotheca Angelica to Rome word aangekocht, is namelijk joist op den rug,
waar het opschrift staat, voor zoover weggevreten, dat niet
ende letters leesbaar zij n : „ .. a ... , del
meer dan de volg
Sr. Marc . ......" Dit kan, wat het eerste gedeelte betreft,
zonder moeite worden aangevuld : „viaggio del Signor
1) In de Volksalmanak der Mij. tot nut van 't algemeen, (1861),
blz. 75 vgg. Verspr. Geschr. IV, blz. 245 vgg. — In Fruins Tien Jaren
wordt verder de rein van den hertog de Rohan door de Nederlanden, in
1600, vermeld en aangehaald.
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Marco.. . . " Maar dan :' — Hier is een geheim, dat nog
niet ontsluierd is ku.nnen worden.
TJit den aanhef van het manuscript blijkt alleen, dat
de reiziger to Viterbo woonachtig was en voorts valt nit
den inhoud zooveel op to maken, dat hij een welgesteld
edelman moot geweest ziju, die zonder eenige politieke
zending, louter voor genoegen een zwerftocht door Europa
ondernam. Viterbo was lang de tweede stad van den
Kerkelij ken Staat ; wellicht was hij dus a la suite aan het
pauselij k hof verbonden. Omstreeks 1610 deed hij reeds
een refs door TTmbrie naar Venetie en vervolgens door
Noord-Italie ; dan in 1613 een reis naar Napels. Zijn
„grooten toer", waarop hij ook de Nederlanden bezocht
en al wat hem daar wedervoer to boek stelde, ondernam
hij in 1622.
De route, die hij volgde, liep van uit Noord-Italie over
Innsbruck, Weenen, Praag, (Regensburg, Munchen, Neurenberg, Heidelberg, Mainz en Keuleri. Zoowel to Weenen als
to Munchen had hij aan het hof introductie.
Aan de beschrijving van de Nederlanden worden in
het 4 0 handschrift 70 bladz. gewijd. Het oponthoud eindigt
met het vertrek van den schrij ver van Bergen-op-Zoom,
25 September 1622, en zijn aankomst to Antwerpen den
volgenden dag. Hij had toen niet larger dan drie weken
binnen onze grenzen vertoefd, doch in dien tij d heel wat
gezien, niet alleen personen, instellingen enz., maar tot
zelfs in den Haag de zeilwagens toe. Over het bezoek aan
Antwerpen, Brussel en Gent wordt voorts in de volgende
20 bladz. gehandeld. Van Calais stale de onbekende dan
naar Engeland over, waar hij erkent weinig gezien to hebben.
Met een vluchtige karakteriseering van het Engelsche yolk
breekt het journaal af.
Het handschrift van deze reisbeschrijving is niet het
oorspronkelij k dag boek, dock een afschrift van om streeks
1700 en dus niet meer een eigenhandig manuscript van
den reiziger.
Zij n reisbericht over Holland is niet het eenige, noch
het oudste, dat in de bibliotheken to Rome gevonden
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wordt. Dr. J. A. F. Orbaan, in het eerste deel van de
Beseheiclen in Italic omtrent Nederl. Kunstenaars en Geleerden,

publiceerde er reeds twee vroegere, die hij in de Vaticaansche
Bibliotheek aantrof, t. w:: Een van den Venetiaanschen
agent Aloise Augustini van 1551, en een van den Boheem
Waldstein van 1599 1 ). Beide berichten zouden historisch
van grooter waarde zijn, als ze meer uitvoerig waxen.
Gewichtiger zij n als bronnen de zich bi j de reisbeschrij vingen zeer gelukkig aansluitende verslagen van kerkelijke
visitaties, waartoe bij v. de reis van den Keulschen nuntius
Pallavicini in de Nederlanden (1676) behoort, die door
Dr. Gisbert Bro m. in 1911 in de Bi j drag en en Mededeelingen
van het Historisch Genootschap werd gedrukt 2).
Zulke verslagen, evenals de gezantschaps-berichten,
behandelen echter uitteraard vooral de staatkundige en
kerkeli jke aangelegenheden. Aardiger zijn juist dikwijls de
beschrijvingen van reizen, die enkel uit belangstelling voor
het land en zonder opdracht ondernomen werden. Wel is
dan de inhoud vaak meer algemeen, maar de indrukken
van dingen en menschen worden niet zelden persoonlijker
en zuiverder, zonder bijkomstige overwegingen of bedoelingen weergegeven. Het relaas van zulk een refs hebben
wij in het journaal van den „anonymus Viterbiensis" voor ons.
Hij trof de Nederlanden, zooals reeds werd opgemerkt,
in niet al to gelukkige omstandigheden aazi : midden in
een harden strij d om het bestaan en allerminst in een
gedenkjaar van onafhankelijkheid als het tegenwoordige,
waarin zoo talrijke vreemdelingen onze steden en tentoonstellingen komen bezoeken i Maurits had vergeefs
beproefd naar het Z. en Z.O. de zeer gewenschte opluchting -fie brengen. Eerst de Stedendwinger zou er in slagen
zich van 's Hertogenbosch meester to maken. In Juli
1) T. a. p. (1911) blz. 170-178 en p. 228-225. -- Het is door
dezelfde stelselmatige verdeeling van arbeid aan het Nederl. Histor. Instituut
to Rome, dat ook aan mij het huidige journaal voor het IIIe deel der Bescheiden
werd toegewezen, hoewel het naar den inhoud evenzeer voor de door Dr.
Gilbert Brom uitgege yen Archivalia in Italic in aanmerking zou gekomen zijn.
2) DL XXXII, blz. 63 vgg.
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1622 kon Spinola, nadat eerst Steenbergen gevallen was,
het verraarde beleg voor Bergen-op-Zoom slaan en door
Maurits van nit het legerkamp bij den Schenkenschans
niet dan met moeite genoodzaakt worden het op to breken.
.Een merkwaardige beschri j ving van dit kamp en van het
bezoek, dat de schrij ver er aan den Prins bracht, word's
beneden gegeven. De persoonlijke kennismaking net den
protestantschen veldheer en vorst leidde bij den katholieken
officier tot een oprechte waardeering van diens persoon en
talenten. Zeer oprerkelijk is het ook, dat de militaire
reiziger nog geen drie weken later de stad Bergen gedurende
het beleg bezoekt en daarb j als krijgsman uitvoerig uiteenzet, hoe het komt, dat Bergen-op-Zoom zich vroom houdt.
Verder was in Februari 1622 Gulik door Spinola en
in den zomer nog de stad Goch door den graaf van den Bergh
op de onzen veroverd, terwijl in Augustus de nieuwe veldtocht van den Prins in Brabrant, welke ten doel had den
Bosch bij verrassing to nemen, om op doze wijze het belegerde Bergen lucht to verschaffen, feitelijk mislukte. De
strooptocht, die Frederik 13endrik met zijn ruiterij in het
begin van het jaar tot onder Brussel en Leuven had doorgezet, had wel schrik teweeggebracht maar verder goon
voordeelen opgeleverd. Twente en de Achterhoek lagen
geheel open. Hit het O. dreigde reeds ernstig gevaar van de
troepen van Tilly. Nederlagen to velde werden wel niet
geleden, maar voordeelen ook niet behaald en over het
algeheel is or in de jaron na het hervatten der vij andelij kheden bij den „grootsten veldheer van zijn tijd" een slapte
in zijn militaire actie op to merken. — Dan broeide ook
reeds de aanslag tegen zijn leven door de zoons van Oldenbarneveldt en hun zwager van der Dussen beraamd.
En juist in doze laatste maanden van 1622 maakte de
vreemde bezoeker uit het zonnige Zuiden, waar het toen
trouwens ook al goon pais en vree was, zich gereed ons
land binnen to trekken. Den 3den September kwam hij to
Keulen aan en na o.a, medegedeeld to hebben, dat de inwoners
van doze stad uitstekende katholieken zijn, die allerwege
de ketters uit het bewind hebben ontzet en hun de nit
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oefening van hun godsdienst niet toestaan, verhaalt hij,
dat hij den 5den September per schip naar Holland vertrok.
De voorteekenen, waaronder de tocht aanging, waren
echter weinig gunstig, want nog geen mijl beneden de stad
werden de reizigers van den wal met musketschoten begroet,
die de soldaten van den aan Spaansche zij de staanden paltsgraaf Wolfgang Willem van Neuburg op hen losten. „Het
gelukte evenwel van hen ontslagen to rakers en zij plunderden slechts enkele weinige personen van het gezelschap
nit, de andere 't zij nit eerbied voor het paspoort hetzij om
andere reden met rust latende".
Den 6de n September passeerde men Dusseldorp, Welke
plaats door den schrij ver de hoofdstad van het hertogdom
Kleef wordt genoemd, hetgeen men zoo heeft to verstaan,
dat daar de graaf van Neuburg als pretendent op de GulikKleefsche nalatensehap zijn residentie gevestigd had. De
Brandenburgsche keurprins hield Kleef, zooals dat bij het
verdrag van Xanten in 1614 geregeld was. Wat Dusseldorp
aangaat, deze stad maakte den indruk zeer wel versterkt
to zijn, ook naar de zijde van de rivier, waar aan den oever

een groot paleis en een ruim plein werden opgemerkt.
Over de vestingwerken, pier zoowel als lager aan de rivier,
waar de forten Kaiserwerth en Ti rtingen, evenals het versterkte Ruhrort genoemd worden, spreekt de onbekende
reiziger als deskundige zijn oordeel nit, zonder evenwel tot
beschrijvingen over to gaan.
Nabij Ruhrort wordt ook Duisburg vermeld, eon plaatsje,
dat toen door de Spanjaarden bezet was en door den schrij ver
vermaard wordt genoemd van wege de nederlaag, die de
drie legioenen van Quintilius Varus daar tegen Erminius
geleden zouden hebben, „gelijk Tacitus verhaalt". Hier
slaat hij het plankje wel wat mis; maar de verwisseling van
Duisburg en Teutburg lag voor eon Italiaan voor de hand.
Voorts wordt in het voorbijgaan, of hover in het
voorbij varen, het zeer sterke kasteel Orsoy vermeld, behoorende tot het Kleefsche gebied, doch in handen van de
Spanjaarden, en het niet minder sterke Berg, dat aan den
aartsbisschop van Keulen toebehoort, dock ook eon Spaansche
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bezetting heeft, daar zich hier een veer over den Rijn
bevindt, dat van groot strategisch gewicht is. De Spanjaarden hebben er nu een schipbrug gebouwd, waarover de
weg naar Venlo voert. Aan de Hollandsche zij de is het
bruggehoofd met een fort wel versterkt.
's Avonds kwam men aan to Wesel, een stad van meer
dan 30.000 zielen, in het gebied van het hertogdom Kleef.
„Er ligt een Spaansche bezetting van 1000 man voetvolk
en veel artillerie, die de plaats in naam van den hertog
van Neuburg bezet houdt. Dit garnizoen is noodig, omdat
de stad zoo vlak bij de Hollandsehe grenzen ligt en de
burgers er haast alle Calvinisten zijn, van het ergste en
allervij andelij kste soort. De stad heeft flinke muren en
garden boiwerken, benevens een breede en diepe gracht,
die bijna geheel vol water staat. En hoewel de plaats zelf
wel op een musketschoots afstand van den Rij n oever ligt,
is zij Loch door zeer doelmatige versterkingen met de rivier
verbonden, Welke nauwgezet worden bewaakt en nog steeds
door andere fortificaties uitgebreid. In de stad is niets
vermeldenswaard. De Spanjaarden hebben er den Katholieken godsdienst hersteld, die er aanvankelijk reeds was
opgeheven en er zijn veel JezuIeten met andere geestelij ken,
die er voor het ware geloof ijverig werkzaam zijn, dock
voorloopig weinig vrucht op hun werk zien, daar de inwoners buitengewoon obstinaat zijn. Krachtens de geldende
overeenkomsten van de Spanjaarden met de Hollanders
heeft men aan de ketters de vrij heid van godsdienst niet
kunnen ontnemen; deze wordt door hen uitgeoefend in
twee groote kerken ; de andere kerken, die als stallen en
bergplaatsen waxen ingericht, zijn aan de Katholieken
teruggegeven en hersteld. Neuburg trekt de inkomsten van
de plaats en oefent er de civiele en crimineele rechtspraak
uit. Van de uitspraken kan echter bij het hof to Kleef in
appel worden gegaan".
Den 9den September vertrok de onbekende, steeds per
schip, van Wesel naar Rees, een stad aan den rechter
Rijn-oever, eveneens in het gebied van het hertogdom
Kleef, maar door de Hollanders krachtig versterkt, die er
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binnen zijn met een bezetting van 300 man voetvolk en
tegenover de stad ook een groot en mooi fort hebben
gebouwd. De bevolking is bij na geheel katholiek, doch haar
wordt vrij e godsdienstoefening gelaten, zooals ook de Spanjaarden hunnerzijds aan de Calvinisten (te Wesel) toestaan.
Den eersten Hollander trof de reiziger her aan en de
indruk was terstond allergunstigst :
„Ik vond pier een Hollandsch gouverneur, die mij
niet alleen in 't minst geen moeilij kheid maakte of mij in
gevangenschap held, zooals de Spanjaarden van Wesel
mij dat hadden voorspeld, maar die mij met de grootste
hoffelij kheid behandelde."
Van Rees werd de tocht voortgezet om to Emnlerik
to overnachten, een versterkte plaats op denzelfden Rijnoever als Rees en evenals dit stadj e ook met een fort aan
de overzi j de versterkt. „De plaats zelf is uitnemend verdedigd en de Hollanders hebben er een zware bezetting.
De inwoners zijn voor het meerendeel Katholieken, evenals to Rees. Van deze laatstgenoemde stad den Rijn afzakkende trof ik elke twee of Brie mij 1 gewapende schepen
van de Hollanders aan, die de rivier scherp bewaken, daar
al het land aan den linker oever in handen der Spanj garden is. De stad Kleef ligt op eenigen afstand op dezen
linker oever en is de hoofdstad van het hertogdom. Er is
een sterk kasteel, maar de stad is zonder muren. Zij was
voormaals de residentie der hertogen en nu zetelt er nog
de raad en het gerechtshof, staande zoowel onder den
hertog van Neuburg als onder den markgraaf van Brandenburg. Deze vorsten zijn namelijk de pretendenten, die beide
het hertogdom voor zich ei chen. De eerste heeft zich bij
de Spanjaarden aangesloten, de laatste zich met de Hollanders verbonden."
Volgt een zeer juiste uiteenzetting van de GulikKleefsche kwestie, waaraan de schrijver drie bladzijden
wij dt, met de even juiste slotopmerking, dat de eigenlij ke
pretendenten met den tegenwoordigen stand van zaken
weinig zijn gebaat, daar de erfenis thans feitelij k voor de
eene helft in bezit der Hollanders en voor de andere b elft
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in handen der Spanjaarden is. De schrijver meent, dat de
„sara negotio
zaak zich nog zeer lang rekken kan,
lunghissimo !" en dat het eind van het lied wel zal
wezen, dat noch de Hollanders noch de Spanjaarden van
het door hen bezette gebied iets terug zullen willen geven.
De rij kdommen van het hertogdom Kleef worden voorts
geroemd, waarvan de inkomsten worden geschat op 300.000
th aler. Aan vee is het land rij k, vooral aan varkens, die
gepekeld alleruitstekendst smaken. Het yolk leeft er reeds
„op z'n Hollandsch", zoowel vat de gebruiken als wat de
kleeding aangaat, en is veel beschaafder en beleefder dan
de bevolking van het overige Duitschland. Over de bevolking van dit „overige IDuitschland", dat de schrijver op
het punt staat to verlaten, worden dan nog een viertal
bladzij den gewij d.
Pit relaas kunnen wij voorbijgaan, alleen vermeldende,
dat de schrij ver van oordeel is, dat de Duitsche adel zich
bijzonder slecht kleedt, zich slecht laat bedienen, weinig
beschaving en comfort kent, dock er meestal goede stallen
op nahoudt. „E la tavola, se non e delicata, e pero
sempre abondante, quantunque i. Tedeschi mangiano poco,
ma bevono assai". Zij bedrinken zich vaak, dock dit
wordt niet als een ondeugd beschouwd, maar integendeel
geeerd als een bewijs van flinkheid. De burgers zijn matiger,
maar niet zelden benepen in het doen van zaken. De
vrouwen zijn mooi van postuur, maar weinig aantrekkelijk;
zij levee eenvoudig en ingetogen, — „amano pero d'esser
servite" ; Cats zou gezeg d hebben : zij houden er van zich
to laten „oppassen".
Deze uitlatingen enkel maar, om de Hollandsche lezers
en lezeressen nieuwsgierig to maken, wat hun straks to
wachten staat !
„Twee mij len beneden Emmerik (
't is net als in
onze schoolboekj es ! ) verdeelt de Rijn zich in twee
takken. De rechter behoudt den naam van Rijn, de linker
heet Waal. Op de landpunt, waar deze beide stroomen
zich scheiden en die tot het gebied van den hertog van
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Kleef behoort, hebben de Hollanders een fort van zes
bolwerken gebouwd, dat „den Schenck" genoemd wordt,
naar den bevelhebber, die het gemaakt heeft ; een man
van grooten moed. Dit fort is onneembaar, daar het als
door de n atuur versterkt is en bovendien met bewonderenswaardige kunde is aangelegd. Het is dan ook van
groot gewicht, omdat het de geheele rivier, waarlangs
antlers de vij and zonder moeite in Holland zelf zou kunnen
binnendringen, op dat punt geheel beheerscht.
„Hier kwam ik den lOd en September aan en bracht
een bezoek aan het kamp van den prins Maurits, die zich
daar beyond met geheel zijn leger. Er wares twee schipbruggen over elk van de beide rivieren geslagen, die naar
het fort voerden en op elk vari de beide stroomen bevonden zich tallooze vaartuigen, om de levensmiddelen en
krijgsvoorraad naar de legerplaats aan to voeren. Deze
was opgeslagen aan den linkeroever van de Waal en met
loopgraven uitstekend versterkt, waar de artillerie „a sua
posta" was opgesteld. Rondom bevonden zich ook eenige
kleine forten, zoodat het geheel voorbeeldig beantwoordde
aan de eischen, die men aan een wel gekampeerd leger
kan stellen. De troepen waren van het beste allooi en
wel van verschillenden landaard, to weten : drie regimenten Franschen, twee Italianen, een Zwitsers, twee Walen
en vier nit inwoners van het land zelf samengesteld ; voorts
33 compagnieen kurassiers. De regimenten zij n van 1500
man, ten hoogste, en de compagnieen van 100, zoodat een
regiment bij hen in het gros nooit nit meer dan 1000 man
voetvolk bestaat. Hun cavallerie is tot aan de knie geheel
bewapend en de mooiste die ik nog ooit heb gezien, 't zij
in Vlaanderen of waar dan ook. Zij is voortreffelij k bereden.
„De soldij is laag, daar zij aan een voetknecht niet
meer dan twee gulden in de week geven en aan een miter
acht daalders. Maar zij betalen dan ook geregeld elke week
en hun kamp is overvloedig van alles voorzien, zoodat de
soldaat, met de goede orde die er heerscht, best leven kan
en aan niets gebrek lij dt. Bovendien hebben de manschappen de zekerheid niet noodeloos opgeofferd to zullen worden,
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nosh door den prins al to zeer to worden afgemat, weshalve
zij hem algemeen als een voorzichtig beveihebber eeren, die
hen niet aan gevaar zal blootstellen zonder dat er ook
voordeel to behalen valt; en zoodoende stellen zij in hem
een onbeperkt vertrouwen. De inrichting van het legerkamp, de regeling van de bewaking en van al dat, waardoor
de goede discipline in een leper gekenmerkt wordt, is
allervoortreffelijkst bezorgd en beter nog uitgevoerd (- ottimamente commandato e meglio eseguito -), aangezien de prins
in dit opzicht met de meest stipte nauwkeurigheid gediend
wil wezen.
,,Ik zag twee oorlogsvaartuig en, die den prins tot
hoofdkwartier strekken; zeer mooi ingericht, met kamers
en vertrekken en met arider comfort, alles even rijk en
smaakvol aangebracht. Behalve bed en tafels was er zelfs
een schoorsteen.
,,Tk bracht er den prins een bezoek, door wien 1k met
veel hoffelijkheid werd ontvangen en die mij den volgenden
dag bij zich ten eten vroeg. De gerechten, die er werden
opgediend, waren uitnemend, en met name de visch was
overheerlijk. Er bevonden zich verder aan tafel: de graaf
ilendrik, broeder van den prins, en de graaf Ernst, neef
van Nassau 1), voorts Monsieur de Marches en de generaal
der cavallerie, met tal van andere edellieden, alien officieren
en voorname heeren, zonder uitzondering even heusch van
manieren als goed van voorkomen. Door alien werd 1k met
groote onderscheiding beh andeld."
Dat de schrijver in zoo onverdeeld gunstige bewoordingen over prins Maurits en diens omgeving zich uitdrukt,
komt zeker weer door deze genoten onderscheiding, het
genoten goede diner en in de allereerste plaats door zijn
ongeveinsde bewondering als vakman voor leger en leger1) In het handschrift staat: it conte Hernando (sic) cugino di Nassau.
De afschrijver heeft blijkbaar den naam niet kunnen lezen, dock een ander
dan graaf Ernst Casimir, de Friesohe stadhouder, kan moeilijk bedoeld zijn.
Hij was destijds in het leger van Maurits en heroverde in den herfst van
1622 aan het hoofd van een afdeeling Steenbergen, dat in Juli was verloren
gegaan.
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plaats, dan door de sympatbie, welke hij van huffs nit voor
de Oranjes koesterde. Daarvan moge de her volgende passage
spreken, waar hij in het voorbijgaan de doopceel van den
prins licht, daarbij echter blijk gevende van diens broeder
Philips Willem nooit to hebben hooren spreken. Gezien
echter deze vij andige gezindheid van den katholieken
edelman tegenover den noon van den ketter en rebel, is
joist het gunstige portret van Maurits, dat hij onmiddellijk
laat volgen van to meer belang, als weergave van een persoonlij ken indruk en als citing van een oprechte waardeering :
„De prins Maurits van Oranje is de oudste zoon van
Willem van Oranje, die een van de voornaamste aanstichters is geweest van den opstand in de Nederlanden en dat
ten gevolg e van herhaald ongenoegen, 'twelk hij gehad
heeft met den kardinaal Granvelle en voorts met andere
Spaansche regeeringspersonen ; tot hij eindeli j k, door eerzucht en eigenbelang gedreven, zich openlijk aan het hoofd
van den opstand stelde. Sedert heeft hij bij na het absolute
bewind over deze provincies gevoerd, die begonnen zijn zich
de Geunieerde Gewesten to noemen, totdat hij to Delft
werd vermoord en begraven.
„Maurits is geboren uit een zuster van den hertog
August van Saxen, die eerst non was geweest, maar nog
niet de wij ding had ontvangen ; zooals de Spanj aarden
zeggen, die hem niettegen staande dat een bastaard noemen.
Hij is eon man van 57 jaar oud, van gemiddelde grootte,
blond van Naar en baard, met kleine, heldere oogen, de
schouders een weinig zwaar en door den tij d wat gebogen.
Zij n stem is niet aangenaam, maar beslist. Hij is zeer
scherp van vernuft, spreekt weinig, lacht nooit, en hoewel
hij zeer voorkomend met de menschen pleegt om to gaan,
Nooit
bewaart hij toch een haast stuursche majesteit 1 ).
1) Van dit ,,portret " molten de oorspronkelijke bewoordingen her in
een noot volgen : „E homo di 57 anni, di mediocre statura, di pelo piutosto
biondo, occhi piccoli e bianchi, apalle un poco grosse, the col tempo to
faranno un poco piegare ; la voce poco grata, ma pronta ; e speritoso al
possibile, parla poco, ride manco, e, si bene col molta affabilita, conserva
una maesta quasi severa."
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nog zag ik in een familiekring de kinderen in tegenwoordigheid van hnn vader, of leerlingen in tegenwoordigheid van
hun meester, met zooveel eerbied aan tafel vergaderd, als
aan zijn disch al die edellieden aau den dag legden, die
hem, tot zelfs zijn eigen broeder toe, zooveel reverentie
betoonden, dat het verwonderlijk was!
„EIij draag t bij na aiij d hetzelfde kleed, voornaam dock
eenvoudig, en naar de Fransche mode gesneden ; van Welke
taal hij zich ook immer bedient. Hij is een vij and van
gezwets, maar nog meer van vleierij, en als hij een of ander
persoon naar diens meening vraagt en merkt, dat deze er
op nit is hem met welgekozen woorden to believen, dan
zegt hij hem in zijn gezicht, dat hij een „beest" is (bestia),
al zou het zijn eigen broer wezen . Zoo spreekt ieder
zijn meening vrij elij k nit en als die niet met 's prinsen
eigen inzicht strooken mocht, neemt hij dat Loch niet
kwalij k ; hetgeen wel een zeer groot voordeel is in een
aanvoerder en in een vorst ! Want een worst nag hij in
waarheid heeten, daar hij, met het gezag dat hij bekleedt,
de Gei nieerde Provincies, Welke eigenlijk anders niet zijn
dan een stuk gebied van den koning van Spanje, de zi^ne
kan noemen.
Wat aangaat het bewind over de krij gszaken is hij
Kapitein Generaal benevens Admiraal van de Zee en voert

hij als zoodanig het bevel over het geheele krij gswezen in
deze gewesten ; geeft aan de forten de contraseinen nit,
detineert en verplaatst naar zijn wensch de ruiterij, de
garnizoenen en alles ; benoemt alle oflicieren, kortom hij
is absoluut meester over de zaken van oorlog, over de
vestingen, en dienteng evolge over het land zelf. Door de
soldaten wordt geen enkel gezag boven het zijne gekend
en op het stuk van de oorlogsbeschikkingen, hoewel
er steeds twee afgevaardigden van de Staten Generaal bij
hem resideeren,
doet hij wat hij wil ; echter met zulk
een bezadigdheid en oordeel, dat elk hem bewondert".
Zelfs als zouden wij ze en voorzienige mannen in
den lande voor deze groote vrijheid van handelen van den
prins beducht zijn, dan nog zouden zij zich, volgens het
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oordeel van den schrij ver, niet tegen hem kunnen verzetten. Barneveldt heeft dit beproefd; maar juist tengevolge
van diens val, door Maurits met groote slimheid doorgezet,
is de stadhouder tot zijn tegenwoordig toppunt van macht
gestegen; waartoe ook het feit, dat juist in deze jaren de
oorlog met Spanje hervat is, het zijne heeft bijgedragen.
Want hierdoor zijn hem om zoo to zeggen „de Wapenen
in de hand gegeven" en is hij ten eerste onmisbaar en voorts
zoo geducht geworden in de gewesten zelf, dat deze hetzij
nit toewij ding hetzij uit nooddwang hem het onbeperkt
gezag Wel moeten laten.
Dan heeft de prins ook van de onderdrukking van
Barneveldt en diens partij, de Arminianen, gebruik gemaakt, one in de steden de regeering naar zijn hand om
to zetten, zoodat hij zich ook van het politiek gezag vrij wel
meester heeft gemaakt. Immers, het recht van verkiezing der
magistraten heeft hij zich, ook voor de toekomst, volgens
een zeker systeem verzekerd, en nit en door deze stedelijke
magistraten Worden de afgevaardigden ter provinciale en
algemeene staten gekozen. Zoo heeft dan de pries over de
landsregeering, die geheel nit zijn creaturen bestaat, de
onbeperkte beschikking gekregen.
De schrij ver trekt hier de consequentie nit een stelsel,
dat, ware het met consequentie doorgezet, hem zeker in
het gelij k zou hebben gesteld. Maar in de historie Worden
de dingen, die dreigen to geschieden, nog niet altij d tot
werkelij kheid en pier Werkten factoren onder de oppervlakte
die den vreemdeling noodzakelijk moesten ontgaan. Daarom
heeft hij ook in het volgende een niet volledigen kijk op
de dingen, zonder dat men zeggen kan, dat zijn mededeelingen onjuist zijn.
Waar de Prins aldus van het militair en politiek gezag
zich meester heeft gemaakt zegt hij namelijk is het
wel zeer verwonderlijk, dat hij zich niet tot absoluut vorst
dezer gewesten opwerpt ; maar dit komt in de eerste plaats
hierdoor : dat hij op zijn rep utatie oprecht en buitengemeen
gesteld is en die steeds met goede middelen tracht to
bevestigen. „Op deze Wijze ziet hij zich geeerd door die-
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genen, die, in werkelijkheid vasallen zijnde, met een ijdelen
naam van vrijheid zich diets makers even zooveel heeren
en meesters to wezen. Want als het er op aankomt zij n de
macht en invloed, die zij uitoefenen nihil en moeten zij
zich, behalve de meest zware accijnsen, ondragelijke lasten
van elk ander soort laten welgevallen, zooals ik to zij ner
plaatse flog nader zeggen zal". Ads nu de prins zich in
deze omstandigheden tot tyran zou opwerpen, zou hij van
alles de schuld krijgen, wat de Hollanders nu gewillig
dragen, omdat zij meenen het zichzelf op to leggen, en
dan zou de liefde, die zij hem toedragen, zich van zelf in
haat verkeeren. Dan zou het ook best kunnen gebeuren,
dat in Holland de nationale wil zich nogmaals liet gelden
en dat de inwoners desnoods liever als vasallen onder het
gezag van den koning van Spanje zouden terugkeeren dan
zich aan Oranje onderwerpen. De prins is stadhouder van zes van de zeven provincies,
die tot de TJnie behooren; stadhonder van de zevende,
t. w. Friesland, is graaf Ernest, zijn neef, die geheel van
hem afhankelijk is. Het salaris van den prins, dat door
de zes gewesten, die hij bestuurt, gezamenlijk wordt opgegebracht, bestaat nit de soldij-van-kapitein van twee
compagnieën ruiterij en van twee compagnieën voetvolk
en voorts uit 150.000 gulden geregeld inkomen. Bovendien

krijgt hij nog een tiende van de opbrengst van alle
buitgemaakte schepen, welk bedrag zeer aaiizienlijk is, en
wordt hem een lij(garde van zestien Duitschers benevens
een persoonlijke hofstoet van dertig monden van staatswege
betaald. Alles saamgenomen geniet hij dus, ongerekend
de buitengewone geschenken en andere baten, waarmede
de gewestelijke regeeringen hem vereeren, wel weer dan
100.000 daalders j aarlij ks 1). Als vaderlijk erfdeel bezit hij
het prinsdom Oranje in Frankrijk, waarvan echter de
werkelijke inkomsten Bering zijn; verder de baronie van
Breda, zeer vele alodiale goederen in Holland, en een aantal heerlijkheden, zoowel in Brabant als in de andere
1) 100.000 ,,scudi" = 250.000 gulden.
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Vlaamsche gewesten. Deze laatsten zijn echter door den
koninklij ken fiscus verbeurd verklaard tot een gezamenlij k
bedrag van 40.000 daalders aan inkomsten. Voorts bezit
hij zijn deel in het graafschap Nassau en de onderhoorigheden daarvan, en geniet hij de noodige renter in Holland.
Zijn geheele inkomen gaat this wel de 1.200.000 daalders
to boven, waarbij men er rekening mede moot houden,
dat voor de gecoxifisceerde goederen in het grondgebied
van den Koning hem door de Staten Generaal andere
inkomsten als schadevergoeding zijn toegewezen, welke uit
de prij sgelden van de op den koning veroverde schepen
worden gevonden en die in tijd van wapenstilstand of vrede
terstond door andere baten worden vervangen.
„Zoo kan men op goede gronden er toe besluiten, dat
de prins een zeer groot kapitaal moet bezitten, to meer
omdat hij in verhouding tot zijn aanzienhjk inkomen
slechts weinige uitgaven heeft : Hij houdt een hof van
niet weer dan 16 hellebardiers, 8 pages, 8 edellieden in
gewonen en 6 in buitengewonen dienst, 2 persoonlijke
adjudanten en voorts de gewone ofcieren van zijn gevolg,
die ook niet meer dan 16 in getal zijn. Zij n hofstoet van
dienaren en lakeien haalt nog niet de honderd monden,
waarvan hem, zooals gezegd is, het onderhoud van een derde
gedeelte wordt vergoed. Hij heeft een mooi paleis, maar
zijn stal is niet heel groot en zijn huishouding ten slotte
zeer eenvoudig in verhouding tot zijn staat. Hij is onder
de vorstelij ke personen wel de meest nauwgezette van de
wereld : koopt nooit iets op crediet, slaat zijn provisies op
geregelde tij den in, ziet elken avond de lij sten van de
loopende uitgaven na, en is in alle opzichten een uitnemend
huisheer.
„Hij is niet getrouwd, evenmin als de graaf Hendrik,
zijn brooder, en het schijnt dat ze er ook geen van beiden
veel lust in hebben, om een vrouw to nemen. Graaf Hendrik
is 40 jaar oud, eon volrnaakt en zeer innem end edelman,
en generaal van de cavallerie, voor welke post hij eon
inkomen van 8000 daalders geniet, terwijl hij bovendien
nog eon 4000 daalders trekt nit twee compagnieen. hit
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zijn vaderlijk erfdeel heeft hij meer dan 30.000 daalders
aan inkomsten. Ook van zijn bezittingen bevindt zich een
en ander in het gebied van den koning. Als Maurits
komt to sterven, zal hij hem in het bewind opvolgen."
De schrijver deelt dan nog mede, dat Frederik
Hendrik zeer bemired is en dat hij er voor bekend staat
in zijn hart tot de partij der Arminianen to behooren. Doch
dit versehil van meening heeft tussehen de broeders geen
verwij dering gebracht. Evenwel, als hij aan het bestuur
hwam, zou het kunnen gebeuren, dat de partij schappen,
welke nu door het beleid van Maurits onderdrukt zijn,
het hoofd weer opstaken, tot niet gering nadeel van de
IRepubliek. Na dan nog een uitweiding over de familierelaties der Nassau's gegeven to hebben gaat de onbekende
aldus voort :
„Na mij n afseheid van Zij ne Hoogheid genomen to
hebben, begaf ik mij den 11 den September met een wagers
op weg langs den linker Rij noever en passeerde een klein
dorp, waar ik vele katholieken zag, die nit Arnhem daar
ter Mis gekomen waren. Voorts de rivier overstekende
kwamen wij op het grondgebied van het hertogdom Gelre
en ging en in de gezegde stad Arnhem eten. Deze plaats,
waar de staten van het gewest resideeren, is gelegen op den
rechter RRijnoever en rondom geheel met aarden bolwerken,
op de moderne wijze, versterkt en met breede grachten
omgeven ; naar de zij de der rivier zijn zeer sehoone gemetselde fortificaties. In de stad bevindt zich niets gewichtigs,
zij heeft een ruime kerk met een zeer zwaren en hoogen
klokkentoren ; de straten en pleinen zien er welvarend nit
en vooral ook de omgeving is heel mooi met „zeer zoete"
heuvelen en prachtig vee van allerlei soort.
„Van Arnhem is er, voor het gemak van deze stad, een
kanaal gegraven tot de stad Nijmegen toe, die op den
linkeroever van de Waal gelegen is. 's Avonds gingen we
daar het avondmaal gebruiken. 't Is een plaats zeer mooi
tegen de heuvels gelegen en, omdat zij zich zeer dicht bij
de Guliksche grenzen en het door de Spanjaarden bezette
gebied bevindt, is zij uitnemend versterkt, ligt er altij d
U. E. XIII 10
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weer dan 1500 man voetvolk in garnizoen en zetelt er een
militair gouverneur. Dit is op het oogenblik de sire Charles
Lanfranco, een moedig en wellevend edelman, die bovendien
bevelhebber is van al de sterke plaatsen in het land van
Kleef en Gulik, Welke in bezit der Hollanders zijn. De
stad heeft een oud kasteel, maar de vestingwerken zijn
geheel modern en „koninklijk" van voorkomen. Er binnen
is een mooi plein, een voornaam stadhuis en vele goede
burgerwoningen. Er bloeien talrijke ambachten; de bevolking
bestaat uit 30.000 zielen. Tegenover de stad, aan de overzij de van de rivier is eon fort van zes bolwerken, wel
verdedigd.
„Den 12den at ik to Tiel, op den rechter Waal-oever,
een klein plaatsje, maar sterk, to midden van moerassen.
Het avondmaal gebruikte ik to Bommel, ook een klein
plaatsje, op denzelfden Waal-oever, eveneens goed versterkt
en door een bezetting afgunstig verdedigd, wegens de
nabij heid van 's Hertogenbosch, dat slechts twee mij len
van daar ligt. De stad heeft een mooi en zeer lang plein
en is wel bevolkt door zeer beschaafde menschen, zooals
trouwens alle plaatsen van deze streek.
„Twee dingen b erinner ik mij er in het bij zonder nog
to hebben opgemerkt. Ten eerste : hoe langs de oevers van
de rivieren, zoowel van de Waal (die het dichtst bij het
gebied der Spanj garden is) als van den Rijn, op geregelde
afstanden van x / 8 mijl kleine huisjes gebouwd zijn met een
aantal stangen op het zeer hooge dak, waarboven zekere
ij zeren platen zijn bevestig d, om er een seinvuur to ontsteken, zoodra de vij and op eenig punt wil overtrekken ;
Welk alarm kan doorgegeven worden tot over een afstand van
meer dan 100 mij len. Het tweede punt is het klokkespel
(,,la muszca delle campane"), dat elk heel en half uur van de
torens klinkt, in een welluidende mengeling van tonen.
Dat gaat met een uurwerk, 't Welk door middel van
raderen bewogen wordt.
„Den 13 den kwamen wij binnen Holland, over den
stroom, die zich hier met andere zijtakken zoo verbreedt,
dat hij haast wel een zee lijkt, tot Breda toe. Ik zag het
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fort Loevesteijn, dicht bij Gorcum, in Welke stad ik middagmaalde. Zij ligt op den rechter rivieroever, tegenover het
punt, waar de Maas zich met de Waal vereenig t, die van
her of van naam verandert en door de bewoners verschillend wordt genoemd. De naam van „Merwe" is de meest
algemeene. De stad wordt door twee kanalen doorsneden,
die voor den koophandel van veel gemak zijn; zij heeft
mooie pleinen en straten en is voortreffelij k versterkt.
„tangs den rechteroever den weg vervolgende, treft
men daar overal zeer welvarende woningen van visschers
aan, die in het bijzonder de zalmvangst beoefenen, welke
visch in groote menigte in deze waterers gevonden wordt.
De prins Hendrik, die de eigenaar is, verpacht deze visscherij
voor 15.000 daalders jaarlijks, en het is een van de meest
winstgevende zaken, die zij daar hebben. Deze visch wordt
in den regel gevangen met groote fuiken, waarvan zij er
vele uitzetten en daar het water op de punten waar de
rivier zich verbreedt zeer ondiep is, plaatsen zij van of
de oevers lange netten aan stokken, op zulk een wijze, dat
de visch, als zij daar tegenaan komt to zwemmen, vanzelf
de opening van de fuik moet vinden en aldus in groote
hoeveelheid wordt buitgenlaakt. Niettemin is de prijs
waarvoor ze verkocht wordt zeer hoog, zooals dat met alle
eetwaren in deze gewesten het geval is, van wege de zeer
hoog e rechten. Het is wel een lekkere visch, maar
machtig, zoodat, als men er maar een weinig van gegeten
heeft, men ze niet meer „zien" kan, en volgens mij smaakt
ze gerookt beter dan versch.
„Van hieruit heeft men uitzicht over het water als
over een breed meer, om het geen zee to noemen, heel tot
het land van Breda toe, van Welke stad men niet meer
ziet dan de kerktorens.
„De rein naar Rotterdam vervolgende zagen wij aan
onze linkerhand, [aan de overzijde van de rivier], Dordt,
de hoofdstad van Holland, waarover ik op mijn terugweg
wil spreken. Meer stroomafwaarts vallen her de Lek en
•de IJsel in de rivier. 's Avonds, met een nitzicht over
wij de graslanden, vol van het allerschoonste vee, kwamen
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wij aan to Rotterdam, welke stad op den rechter oever
van de rivier gelegen is, die her weer Maas wordt genoemd.
Opmerkelijk is, dat het water p ier, zooals dat zelfs nog
veel hooger op met de Merwede het geval is, elke zes uur
[met het getij] vast en valt, waardoor men ook tegen
den stroom in gemakkelijk varen kan. De stad is mooi
en zeer sterk, zooals dat met al de Hollandsche steden
het geval is. De rivier is altij d vol schepen, groote en
kleine, terwijl in de stad zelf twee groote kanalen voeren 1),
die haar geheel doorsnij den, maar niettemin van het
grootste gemak zijn, daar men ze altijd vol booten en vol
verkeer ziet van , inwoners, die den handel en alle andere
koopmanschappen beoefenen. Na Amsterdam is di.t de
rij kste stad van het land; zi j telt meer dan 50000 zielen,
heeft mooie straten, groote kerken en op de markt staat
het bronzen standbeeld van Desiderius Erasmus, hun stadgenoot 2 ). Er is een beurs en een groot aantal bierbrouwerij en . Zij hebben ook veel liefdadige instellingen, zooals
een weeshuis en een gesticht, waar de kinderen, Wier
vader gestorven is, opgenomen worden, als de moeder
hertrouwt. De eigendommen worden door reg enten beheerd,
op dezelfde wijze zooals dat to Florence geschiedt en ook
in vele andere steden van Holland 3). Voorts zijn er
hospitalen voor oude mannen en vrouwen en wordt er op
allerlei wij ze voor de armen gezorgd, zoodat men nergens
in het land bedelaars ziet. Leegloopers worden niet
geduld, 't geen ten gevolge heeft, dat ook het lagere yolk
door hard werken nu tot welstand is gekomen ; daardoor
is het niet meer behoeftig en dientengevolge weinig geneigd om to bedelen.
1)

Leuvenhaven en Oude Haven met B1aak en Rotte.

2)

Het standbeeld, in 1621 door de regeering aan Hendrik de Keijeer

besteld, stond Coen nog geen vier maanden op zijn plaats en zal met recht
nog f onkelnieuw geweest zijn! Het verving een arduinen beeld, van 1557,
dat in 1572, bij den beruchten doortoeht der Spaaneche troepen onder Bossu,
beschadig d vas.
3)

De schrijver doelt hier op het vermaarde hospitaal „degli innocenti"

to Florence, in 1419— ' 20 door Brunelleschi gebouwd en door Andrea dells
Robbia met de bekende medaillons der „wikkelkinderen" versierd.
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„van Rotterdam kwamen wij den l4 d en door een allerliefelijkste vlakte (amenissima pianura) en langs een kanaal
dat geheel Holland doorsnijdt, to Delft aan, over Welke
stad ik nader op mijn terugreis wil spreken. Nu gingen
wij in eens door naar Den Haag, een zeer groot dorp, dat
meer dan 3000 huizen telt en niet ommuurd wil zijn. Deze
plants ligt midden in het lage land, maar niettemin vrij
en zichtbaar, daar het terrein bier lets hooger is. Dwars er
door loopt het kanaal, waarvan ik sprak en waarlangs
men voorts naar Leiden en nog verder kan komen, tot
niet gering gemak van de bewoners van deze streek. In
de omgeving zijn zeer schoone weiden, fraaie bosschen en
allerlei andere zaken, welke het een lust is to aanschouwen,
zoodat ik moet verklaren stellig nog nergens zulk een
schoon oord to hebben gezien.
„Hier is het oude paleis van de graven van Holland,
waar nu de Staten Generaal der zeven vereenigde provincien zitting houden, en in een ander deel er van, dat in
modernen tijd is bijgebouwd, woont Prins Maurits 1). In een
groote hal, die vol is met winkeltjes, waar allerlei waren
to troop worden aangeboden, zijn de vaandels opgehangen,
die prins Maurits in den slag bij Nieuwpoort op den aartshertog Albertus heeft veroverd, en terzij de van het paleis
is een groote vij ver, waar voortdurend zwanen en andere
watervogels rondzwemmen en die aan de overzijde omgeven
is door een breede dreef van olmen en andere oude en
zware loof boomen, welke een schaduwrij ke en zeer kostelijke
wandelplaats vormen (passeggio umbroso e di gran diletto)."
Zoo weinig verschilt deze beschrij ving van den
vij verberg van het heden, dat, schoon de menschen andere
zijn, de drij vende zwanen nog dezelfde konden wezen van
toenmaals. Ook het Haagsche Bosch heeft in de drie laatste
eeuwen zbozeer zijn karakter behouden, dat men bij het
lezen der pier volgende beschrijving zich haast geweld
moet aandoen, om het beeld met de personagien van
Huygens en Cats to stoffeeren !
1) Het z.g. Stadhouderlijk Kwartier was weinig jaren to voren naar
de teekeningen van Adriaan Frederiksz. van Oudendijk opgetrokken.
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„Buiten het bebouwde deel van de gemeente is een
zeer groat bosch, waar damherten gekweekt worden en
andere dieren, tot vermaak van vorstelij ke personen, als
die daar komen logeeren. Hier kan men langs een reeks
van schoone lanen met veel genoegen gaan wandelen en
men ziet er elken avond alle Haagsche dames en heeren,
die zich Kier in de frissche lucht komen verlustigen.
„In het dorp is verder niets vermeldenswaards, dan
alleen een groote, mooie kerk en het park van den prins
Hen drik, dat, rekening houdende met wat het land in
dit opzicht kan opleveren, werkelij k niet onaardig is 1). De lanen en de straten zijn goed en men vindt er alle
comfort, dat men in een groote stad kan verlangen. Er
zijn vele katholieken en ten huize van de gezanten van
Venetie, Portugal en Frankrij k wordt voor hen geregeld
en vrij elij k de Mis gelezen. Voorts zijn er wel meer dan
vijftig particuliere kapellen, waar zij in het geheim wordt
gecelebreerd."
Wel staan hier, zooals de over alles welingelichte
reiziger mededeelt, hooge boeten op, maar de plakkaten
daaromtrent worden niet met gestrengheid nageleefd,
omdat in Holland vooral de adel nog bijna algemeen
katholiek is en ook het overige katholieke deel der bevolking de partij van de Staten met warmte is toegedaan.
De roomschen zijn namelij k evenzeer op de Spanj garden
gebeten als de protestanten en derhalve zoekt men hen
niet to prikkelen ; en als het niet van wege de onverdraagzaamheid der predikanten was, zou men hen misschie n
geen en kel beletsel in den weg leggen om hun religie
vrij elijk uit to oefenen. In den Haag zijn minstens vij ftien
priesters en steeds houdt er een pater jezuiet verblij f. Zij
hebben een aartspriester en andere waardigheidsbekleeders
en staan onder een geestelijk hoofd, die, hoewel „incognito"
1) De schrijver doelt pier kennelijk op het ontbreken van waterwerken,
die in bijna elken Italiaanschen parkaanleg een hoofdzaak, zoo niet de
hoofdzaak -vormen. De tuin, waarvan sprake is, moet die van het Oude
Hof zijn, dat Frederik Hendrik in 1609 ran de Staten van Holland ten
geechenke had gekregen. Op dezelfde plaats staat nu het Koninklijk paleis.
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met pauselijke volmacht de gemeenten in Holland geregeld
visiteert en door den clerus als aartsbisschop erkend wordt.
Hij resideert mede in den Haag.
Dat het hoofd der Nederlandsche Zending den titel
van apostolisch vicaris droeg, schijnt den krijgsman onbekend te zijn gebleven, en Rovenius, die in dezen tijd het
ambt uitoefende, schijnt hij ook niet te hebben opgezocht,
anders zou hij het wel vertellen. Meer dan in zijn katholieke gdoofsgenooten, — die hij immers thuis genoeg aantrof, stelde hij in de Nederlandsche staatsinstellingen en
financien belang, alsmede in de hachelijke historie van den
opstand, waarover hij een uitvoerige verhandeling geeft.
Zij n uiteenzetting van de samenstelling der Provinciale en
Generale Staten is in hoofdzaak juist, evenals zijn mededeelingen over het respectievelijk gezag dat deze bekleeden
en hoe zij het uitoefenen.
„De afgevaardigden dragen geen bijzonder gewaad
(— zooals bijv. de raadsheeren der Venetiaansche Republiek —), noch ook zijn zij door titels onderscheiden. Zij
voeren geen staat van gardes, dienaren of zulke dingen,
maar leven allemaal gewoon thuis met hun eigen familie
en dienstpersoneel en begeven zich iederen morgen ter
zitting." —
„Deze Vereenigde Gewesten vormen een groot en
krachtig land, dat tot 90 steden telt, die niet alleen
ommuurd, maar ook geheel op moderne wijze versterkt
zijn, en buitendien een oneindig aantal dorpen, allen bevolkt
door zeer arbeidzame en bij gevolg zeer rijke menschen.
Op deze wijze zijn hier „burgers" ook die klassen, die
bij ons in Italie voor niet meer dan „handwerkslieden"
gelden. Men leeft hier eenvoudig en komt gestadig tot
grooter welvaart, waardoor ook de accijnsen gemakkelijk
gedragen kunnen worden, die buitengewoon zwaar zijn."
Bij de bloeiende bedrijven komt dan ook het levendige
handelsverkeer, niet alleen binnenslands, maar vooral ook
over zee. Tot dit laatste draagt de ligging van het land
bijzonder „Vooral sedert zij den toegang tot Antwerpen
gesloten hebben, dat eerst de voornaamste stapelplaats voor
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de Nederlanden was, heeft nu al die handel zich naar
Amsterdam verplaatst, dat dientengevolge de grootste en
rij kste stad is geworden".
De gesteldb eid voorts van het land, met zijn water en
stroomen, maakt niet alleen het verkeer makkelij k, maar
is ook de reden, dat de verdediging kan geschieden op
een wij ze, die elders niet mogelij k zou zijn. Waarbij nog
komt, dat de Hollanders hun van nature zoo moeilij k toegankelijk gebied op onovertrefbare wijze hebben versterkt,
zoodat bij een aanval zelfs een machtig leger op de grootste
bezwaren zou stuiten. Wel zijn tijdens den opstand de
Spanjaarden meermalen in het land zelf binnengedrongen,
maar sedert is de stand van zaken een geheel andere
geworden.
„De bevolking van dit land, zeer geneigd tot roofzucht
en gewin, is heel wat waard, maar deugt niet voor een
oorlog to land. Het leger bestaat dan ook hoofdzakelij k
nit vreemd krijgsvolk, waarvan zij op 't oogenblik 60.000
man in dienst hebben. Op zee en in de zeegaten hebben
zij 120 schpen van oorlog, hetgeen een uitgave beteekent,
zoo hoog, dat het ongeloofelijk is, hoe zulk een klein land
die dragen kan. A.ls men de kosten voor artillerie, fortificaties en bij komende zaken er bij rekent, beloopt het
bedrag, dat aan krijgstoerustingen wordt uitgegeven, ongeveer 400.000 dukaten in de maand. Tot deze uitgaven
dragen de pro vincien in de volgende verhouding bij."
Volgt de uiteenzetting van het stelsel der quoten, met
juiste opgave van de getallen. Voorts wordt medegedeeld, hoe elk gewest zijn afzonderlijke belastingen heeft
en hoe verder de financien van provincie en generaliteit
in hoofdzaak zijn ingericht : Holland alleen heeft een
staatsschuld van 46 millioen, waarvan 6 2 % interest
betaald wordt. En aangezien deze rente punctueel wordt
uitgekeerd, is het geen wonder, dat in een land, waar de
menschen zoo rij k zijn, niet zoo makkelij k hun geld in
in gronden en vaste goederen kunnen beleggen, en bovendien z6ozeer in de publieke zaak belang stellen, deze
schuldbrieven grif van de hand gaan. 7oodoende kan de
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regeering steeds van de zijde der burgerij over de meest
mime aanbiedingen van geld beschikken.
,,Wel is het waar, dat als de Hollanders den oorlog
tegen Spanje nog lang en zonder huip zullen moeten voortzetten, dit ten slotte op hun economischen ondergang zou
uitloopen. Want omdat zooals de schrijver betoogt het verkeer met Spanje en de andere landen van den
koning geheel stifligt, is ook de uitvoer van de landsproducten, van kaas en boter vooral, aanzienlijk beperkt. En
in de onmiddellijke productie van het land ligt toch zijn
grootste rijkdom; welke nu zeer is afgenomen, tot niet
gering verdriet en ongenoegen der landbouwende bevolking.
Het gevoig van een en auder is ook, dat mede de verdiensten van de vrachtvaart zijn teruggeloopen en in de toekomst nog meer terug zullen loopen. En deze verdiensten
zijn het juist, die den meesten rijkdom in Holland hebben
gebracht, waar geen mijnen zijn en geen industrieën, die
op zich zeif belangrijk genoeg zijn om de welvaart van het
land to dragen en de verliezen voortkomende uit de inzinzinking van zeehandel en vrachtvaart to vergoeden". Dat zulk een inzinking na het hervatten van den oorlog
zou intreden, lag voor de hand en werd ook in het land
zeif algemeen gevreesd. Weinigeri, en zeker geen buitenstaander, konden in 1622 voorzien, dat Holland in de volgende vijf-en-twintig j aar zulk een maritiem overwicht zou
ontwikkelen (ook in Oost-Indië), dat elk nadeel hierdoor
muimschoots ondervangen zou worden. Dat ook de oorlog,
bij een voor de Republiek bepaald origunstige politieke
constellatie, toch een gunstig verloop zou hebben, kon al
evenmin worden voorspeld. De onbekende, in de staatkunde
blijkbaar geen vreemde, zag tenminste de toekomst voor ons
land tamelijk donker in:
,,De oorlog is er, volgens het oordeel van de schrandere menschen in den lande, in de laatste jaren almee
niet makkelijkem op geworden, want vroeger hadden de
Vereenigde Gewesten tenminste de help van andere vorsten
en werden bovendien de Spanjaamden in Frankrijk en
elders weer dan tegenwoomdig beziggehouden. Ook kon
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men in het begin van den oorlog nit Duitschland zooveel
huurtroepen krijgen als men hebben wilde, dock dit is nu
ook niet meer het geval. De koning van Frankrij k, die
vroeger altijd 3000 man voetvolk in dienst van de Republiek op de been hield, is daartoe niet meer gezind en
zoekt in zijn politiek zeer kennelijk van koers to veranderen.
De Staten behooren immers tot de partij, die hij in zijn
eigen rijk zoekt to vernietigen, en bovendien schijnt hij persoonlij k gekrenkt to wezen door de terdoodbren gin g van
Oldenbarnevelt, die door hem gesteund werd, en dien hij,
ook om andere dan staatkundige redenen, welgezind was.
„De koning van Engeland, wiens tante, de koningin
Elisabeth, steeds de bijz^ondere beschermster en begunstigster
van de Nederlanden is geweest en hen voortdurend met
krij gsvolk en geld heeft ondersteund, zoodat ze zelfs Naar
oflcieren zond en het er veel op leek of ze in het land een
soort souvereiniteit uitoefende, de koning van Engeland,
zeg ik, onthoudt hen niet alleen alle hulp, maar is ook
tot geheel andere gedachten gekomen en zoekt, in plaats
van de Spanjaarden to prikkelen, hen op duizend wijzen
to winnen. Daar komen dan nog allerlei belangen bij,
zooals de kwestie van de scheepvaart op Indie, waar de
Engelschen door de Hollanders zoo veel mogelijk benadeeld
worden, en de aanspraak van 10 %, Welke de koning laat
gelden, op de verdiensten van de haringvangst, die op de
Engelsche kusten wordt uitgeoefend. En hoewel de Hollanders Z. M. op deze punten met alle middelen zoeken
tevreden to stellen en to Londen al twee jaar lang door twee
buitengewone gezanten hun zaken doen bepleiten, hebben
zij tot dusverre nog niet kunnen bereiken, dat de goederen
teruggegeven werden, waarop de koning besla,g heeft doen
leggen, wegens het aanhouden en opbrengen van zijn
schepen in Indie. Ook op de andere punters hebben de
onderhandelingen niet den minsten voortgang gehad, zoodat er weinig hoop is Engeland to winnen.
„Met den koning van Denemarken stonden de Staten
vroeger op zeer vriendschappelij ken voet en onderhouden
met hem nog goede betrekkingen, van wege de zeevaart.
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Wegens zekere rechten (de Sonttolleii) zijn echter met hem
gesehillen ontstaalTl. Deze schijnen flu wel to zijn bijgelegd,
maar toch kunnen zij van hem geen andere huip ver
wachten, dan van een weinig niet al to best krijgsvolk.
,,De paltsgraaf, die hun rechteroog was, heeft zijn rijk
verloren, zoodat ze van hem niet alleen geen bij stand kunnen
bekomen, maar zelfs bepaald hinder ondervinden, ook
doordat verschillende strategische punten in zijn gebied nu
door de Spanjaarden zijn bezet.
„Aileen van de repnbliek Venetië, waarmede de Staten
een verdedigend verbond gesloten hebben, ontvangen zij
flu daadwerkelijken steun, bestaande in een maandelijksche
subsidie van 50.000 gulden. Deze subsidie wordt door hen
zeer op prijs gesteld, niet zoozeer orn het geld (dat ze ook
zouden kunnen missen) als wel vanwege de reputatie toch
niet van iederecm verlateri to zijn, maar huip to ontvangen
juist van zoo verstandige politici als waarvoor de Venetianen
bekend staan." De regeeringsvorm der Vereenigde Gewesten wordt
door den schrijver democratisch genoemd, omdat het bewind
zoo goed als geheel in han den van de burgerij berust en
de weinig talrijke adel in het land nauwelijks een rol speelt.
Deze adel bestaat of nit katholieken, die als zoodanig van
het bestuur zijn uitgesloten, Of nit elementen, die in den
lande niet erg gezien zijn, vooral niet na de onderdrukking
van de factie van Oldebarneveldt. Deze toch, iriziende dat
de democratische regeeringsvorm de grootste steun was voor
het gezag van Maurits, wilde het landsbestuur in meer
aristocratischen zin omzetten, waartoe hij van de godsdienstige geschillen mede meende partij to kunnen trekken.
Doch zijn toeleg mislukte.
Dat deze verkiaring, door een buitenlander van de
onlusten gedurende het Bestand gegeven, wel wat heel
eenzij dig en al to ,,makkelijk" is, spreekt van zelf. Over de
feiten blijkt hij ook her weder goed ingelicht, maar van wat
er in het land omging had hij uitteraard slechts een oppervlakkig denkbeeld. Aardiger voor ons is het jets to vernemen
over zijn bezoek bij de vrouw van den Winterkoning:
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„In Den Haag bezocht ik ook de dochter van den koning
van Engeland, echtgenoote van den Paltsgraaf Frederik,
die zich nog steeds Koningin van Bohemen laat noemen.
Zij is een vorstin, die heel wat aanspraken laat gelden,
daarin het voorbeeld volgende van haar man, die door den
ongelukkigen uitslag van zijn pogingen niet alleen het
rijk, dat hij begeerde, maar ook zijn geheele eigen gebied
verloren heeft. De vorstin woont nu met een talrijken stoet
van dienaren, overeenkomstig haar rang. Zij heeft Naar
kinderen bij zich en houdt zich met groote vrijmoedigheid
(„con gran franchezza") onledig met jacht, boogschieten en dergeli j k tij dverdrij f. Evenwel kan men zich denken, hoe
zij zich in werkelij kheid moet voelen, joist omdat het een
vrouw van zooveel karakter is. Zij heeft een voornaam
uiterlijk en is zeer beminnelijk, maar onverzettelijk in de
zaken van den godsdienst, en als ze ooit nog koningin
van Engeland kwam to worden, zou ze een tweede Elisabeth zijn, niet alleen in naam, maar ook inderdaad.
„verder resideert in den Haag de pretendent van
Portugal, zoon van Don Antonio 1). De Spanj garden hebben hem een pensioen van 18.000 dukaten aangeboden,
op voorwaarde dat hij zich in Brabant zou vestigen, maar
op 't oogenblik heeft hij nog niet besloten zijn aanspraken
voor zulk een bedrag prij s to geven, weer waarde hechtende
aan zijn uitzichten op de nalatenschap van de konin gin
Maria en aan het weinige, dat hij thans in vrede geniet,
dan aan een toestand van of hankelij kheid, waarvan de
bestendiging niet eens zeker zou zijn.
„Buiten den Haag op zekere grasvelden ziet men, als
de wind sterk genoeg is, zeilwagens loopen (,,carri a vela"),
die zeer kunstig gemaakt zijn en zich met groote gemakkelijkheid en zekerheid voort bewegen. Niet ver van daar
bevindt zich ook de kerk, waar de bekende gravin Margaretha begraven ligt, die, omdat ze een arme vrouw beleedigd had, welke tweelingen ter wereld had gebracht, op
1) Don Antonio, die zich in 1582 tot koning van Portugal liet uitroepen, was door de Staten met 12 oorlogssohepen gesteund; hij werd
eohter door het leger van Philips II verslagen en verjaagd.
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het gebed van deze bij mirakel 365 kinderen in eens kreeg,
die allemaal gedoopt werderi, de j ongens onder den naam
van Jan, de meisjes onder dien van Elisabeth 1).
,,Den 16 den September, Leiden passeerende, waarover
ik op mijn terugweg spreken wil, staken wij het meer van
Haarlem over, welke stad men aan zijn linkerzijde ziet
liggen, en kwamen 's avonds aan in een dorp dicht bij
Amsterdam. Op gezegd meer en op alle de vaarten waarlangs men komt, ziet men een menigte tamme zwanen
en vooral ook eenden, die door de bewoners dezer dorpen
worden gekweekt; naast de koeien, want deze vormen hun
voornaamste middel van bestaan. Ook de vischvangst
wordt door hen beoefend.
,,Den 17 den kwamen wij, langs een kanaal, to Amsterdam aan. Deze stad is gelegen aan een zeearm, die het
IJ genoemd wordt, en is missehien grooter nog dan
Antwerpen. Zij is zeer sterk door haar ligging, daar ze
geheel door water en breede grachten orngeven wordt en
ook door vestingwerken zeer wel is beschermd; eehter
alleen met boiwerken en garden wallen, volgens de
gewoonte van het land. Het aantal inwoners bedraagt
200.000 zielen en het schoonste wat men er zien kan is
het breede water, vol met schepen, want als er zeven- of
achthonderd, groote en kleine, voor de stad liggen dan
is dit weinig. En dit schouwspel is to meer de bewondering
waard, als men rekent, dat behalve de vreemde schepen
en de bodems van de andere Hollandsche steden, die pier
binnenvallen, de stad Amsterdam alleen 3000 handelsvaartuigen van versehillende tonnenmaat bezit. In waarheid geloof ik, dat dit heden ten dage wel de grootste
stapelplaats van de geheele christenheid is, ook omdat de
handel, die van hieruit op de Indiën gedreven wordt,
stellig niet minder is dan die to Lissabon, waarbij bovendien
1) In de bedoelde kerk moet een inscriptie geweest zijn, die in ver
schillende oude bronnen vermeld wordt. Het verhaal van de Gravin, die
door de vervloeking der bedelares ,,zooveel kinderen kreeg als er dagen
waren in het jaar" trok in dien ouden tijd algemeen de aandacht en wordt
dan ook door een reeks auteurs medegedeeld.
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nog komt, dat deze stad alle andere over^reft door Naar
graanbeurs en door Naar verkeer op de Oostzee en op de
Levant. Graan brengt het land zelf niet voort, dock het
wordt in groote hoeveelheden van nit Hamburg, Danzig
en de andere havens van de Oostzee aangevoerd en verder
naar de Zuid-Europeesche landen verscheept, van waar
geregeld de commissies ink omen. Kortom de handel van
deze stad is zoo groot, dat men zeggen kan, dat uit de
in- en uitgaande rechten van hr alleen de kosten van
den oorlog met Spanje voor de helft bestreden worden.
Voorts is de nering van de haring vangst zeer aanzienlij k.
„Er zijn een aantal groote magazij nen, waar de wares,
die nit de Indien komen, worden opgestapeld. Deze waren
is men gewoon de „Indische specie" to noemen en er zijn
steeds groote hoeveelheden in voorraad.
„Er is een bij zondere gaanderij, waar de korenhandel
gedreven wordt en voor het algemeen gemak der kooplieden een zeer fraaie beurs met een ruimen binnenhof en
zeer schoone overdekte gaanderijen. Boven deze gaanderijen, in een gang, bevinden zich vele winkeltjes van
verschillende koopwaren en het geheel is zonder twijfel
een aanzienlij k gebouw („fabbrica motto nobile ") 1).
„De geheele stad is van kanalen doorsneden, waarvan
er vooral drie vermeld moeten worden met huizen aan
beide zij den, die een prachtig effect waken 2), to weer,
omdat de woningen er vroolijk uitzien en van buiten
levendig versierd zijn: goed in de verf en met smaakvolle
bouwkundige decoratie in den vorm van schelpen en
anderszins. De huizen aanziende moet men bedenken, hoe
moeilij k het is ze to bouwen, daar ze geheel op palen
moeten opgetrokken worden. Hieruit is het ook to verklaren, dat als bouwmateriaal het hout algemeen naast de
baksteen in gebruik is. Door de geheele stad zijn bruggen,
1)

De Oude Beurs, in 1607—'11 onder leiding van Hendrik de Keijzer

op het Rokin gebouwd, werd in 1838 afgebroken. De gaanderij om den
binnenhof bestond uit 6 X 12 arcaden; de winkeltjes daarboven worden ale
ouriosa ook in andere bronnen genoemd.
2)

De drie grachten.

DE NEDERLANDEN IN

1622

DOOR EEN ITALIkAN BEREISD.

31

zoowel van stee p als van p out, en in dit opzicht heeft ze
veel gelijkenis met Yenetië. Voorts heeft men langs den
waterkant der kanalen vele olmen geplant, op geregelde
afstanden, 't geen aan deze straten, vooral 's zomers door het
groen en de schaduw, een alleraangenaamst voorkomen geeft.
,,Tn de stad is, behalve de kerken, verder geen enkel
belangrijk gebouw en het meest bezienswaardig is er het
groote verkeer zelf, van al dat verschillend slag van menschen, en voorts het groote aantal schepen.
,,Er zijn veel katholieken en in het geheim wordt er
druk de Mis opgedragen. In de boekwinkels heb ik katholieke
werken niet alleen zien verkoopen, maar ook de boeken
van Baronius en Bellarminus, tot zelfs breviaren en missalen
toe, uitgestald gezien; hetgeen mij hoogelijk verbaasd heeft.
,,Van Amsterdam begaf ik mij den l8 en over water
naar Hoorn en passeerde Purmerend, een zeer welvarende
en uitgestrekte plaats. Voor men daar aankomt, en voorts
verder tot loom toe, vaart men voortdurend door allerlei
kleine kanalen met huizen er langs. Er woneri daar veel
vissehers, benevens mensehen, die zich bezighouden met het
maken van aarde om to branden. Deze g arde baggeren ze
op van den bodem der kanalen en laten ze in den vorm van
baksteenen in de zon en in den wind drogen. Pit goedje
brandt voortreffelijk en in Holland gebruikt men nauwelijks
jets anders om to stoken. Ook p ier houden ze massa's tanime
eenden, in duizend soorten, 't geen jets bijzonder moois is
om to zien. In deze streek woonde ook Adrianus Junius,
die in lang verviogen tij den een meermin heeft gevangen 1).
,,Tn het voorbijvaren ziet men een vlak terrein van
omstreeks 20.000 Italiaansche mijien in omtrek, dat met
watermolens heelemaal drooggelegd is. Waar vroeger een
meer was, is nu de vruchtbaarste grond, dien de burgers
van Amsterdam met ijver in cultuur hebben gebracht 2).
,,'s Avonds kwam ik to born aan. Deze stad ligt
1)

Dat let p ier de bedoeling is de biografie van den beroemden

Hoornsclieu geleerde iiiet deze anecdote to verrijken, is nauw to gelooven!
Trouwens diens hjd was nog zoo lang verviogen niet.
2)

IDe Beemster.
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aan zee, heeft een goede haven en veel scheepswerven.
De handel is er zeer levendig en in het bijzonder is pier
de stapelplaats van al het pout, dat nit Denemarken komt
en waarvan de invoer juist voor de scheepvaart van groote
beteekenis is. Er zijn zeer veel zwanen en het land rondom is buitengewoon mooi en vruchtbaar, bier zag ik het
grootste en vetste vee van heel Holland. De koeien plegen
pier twee kalveren tegelij k to krij gen en de schapen tot drie
of vier lammeren. Werpen de laatste er minder dan twee,
dan worden ze terstond geslacht. In de stad zij n veel ontwikkelde en geletterde marmen en ±alrijke flinke huizen.
„Den l9 den vertrok ik naar Enkhuizen, Welke stad op
de uiterste punt van West-Friesland zeer gunstig gelegen
is. De meeste schepen, die naar Amsterdam bestemd zijn,
vallen hier eerst binnen. De plaats is zeer sterk naar alle
zij den en wordt aan de zeezij de door geheel nieuwe, gemetselde fortificaties verdedigd. Ook de artillerie is naar
den eisch. Scheepsbouw is hier eveneens, van allerlei vaartuigen, maar vooral van de grootere, omdat pier in di t
bedrijf de grootste meesterschap is bereikt en de gelegenheid
tot het op stapel zetten voortreffelij k is.
„Te dezer plaatse wordt ook het zout gezoden, dat
ruw van nit Frankrij k en Spanj e, maar tegenwoordig alleen
nit Frankrij k, wordt ingevoerd. In zilt water gekookt, wordt
het prachtig wit en dit is een industrie die voor het land
van onberekenbaar nut is 1).
„Ik bezichtigde ook het studeervertrek van den geneesheer Paludanus 2), een zeer geleerd man in de natuurweten1)

Intusschen was het niet Enkhuizen maar Hoorn, dat er zich in

1621 het heftigst tegen verzette, dat de zoutvaart in het octrooi der op to richten
West-Ind. Compagnie zou worden betrokken. (Arent, III, 3; blz. 671 vg.).
2)

Bernardus Paludanus (Barend ten Broek), 28 Oct. 1550 to Steen-

wijk geboren, promoveerde in 1580 to Padua in de medicijnen. Hij maakte
lange reizen door Europa, Azie en Afrika en vestigde zich eerst to Zwolle
en daarna alh stadsdokter to Enkhuizen. Zijn kabinet was wereldberoemd
om de zeldzame en vreemde zaken, die het bevatte. Tal van geleerden en
zelfs vorsten stonden in briefwisseling met hem. In 1591 werd hij als
hoogleeraar en directeur van den hortus naar Leiden beroepen, dock bedankte.
Hij stierf 3 April 1633. Dit bericht over zijn verzameling en studeervertrek
is zeer de aandacht waard.
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schappen, op Welk gebied hij hoogst zeldzame en uitgelezen
taken bezit, evenals een verzameling van de meest curieuze
dingen, die men zich denken kan, als wapens, kleedingstukken en gebruiksvoorwerpen van wilde en vreemde
volken, zooals Indiers, Tartaren en dergelij ke ; voorts zeer
vel e munten en medailles. In waarheid scheen het mij toe,
dat deze collectie oneindig belangrijker is, dan de studeerkamer van Ferrante Imperato to Napels, en Paludanus zelf
zegt, — en naar ik geloof terecht, -- dat niemand anders
ZOO groote verscheidenheid en zoo groot aantal zaken heeft
als hij. Vandaar is het zeer de moeite waard ze to bezichtigen en hij toont ze met groote voorkomendheid.
„Van Enkhuizen keerde ik nog denzelfden avond naar
Hoorn terug en zag, zooals trouwens in geheel dit platteland van Noord-Hollaiid, mooiere boerinnen, dan ik nog ooit
elders ontmoette. Ze gaan op de meest zonderlinge wijze gekleed, dock zij n bij zonder rii zige vrouwen, stevig van postuur
en mooi van vleesch (,,grosse e di belle carni"). Hun heel
mooi Naar hangt of tot op de knieen, ter weerszij den van
het hoofd, op zulk een wij ze, dat ze waarlij k op de nymphen lijken, die ons door de dichters beschreven worden !
Ze hebben bovendien een andere nog betere eigenschap
en die is: dat ze zeer rij k zij n, zoodat er zich onder hen
bevinden, die trouwen met een bruidschat van vijftig of
zestigduizend gulden 1). En hoeveel ze ook bezitten, zoo
willen ze toch niet huwen dan met een landbouwer, die in
gelijke condities verkeert. Zoo is het geen wonder, dat ze
rij k zij n ; want ze geven bovendien weinig uit, levende
hoofdzakelij k van roggebrood en van bier, dat daar goedkoop to krijgen is, en voorts alleen van wat hun eigen
bedrijf opbrengt, 't geen niet anders is dan kaas en boter.
Deze producten echter waken zij, door de vruchtbaarheid
van het land, in zoo groote hoeveelheid, dat het een
koopwaar van beteekenis is geworden, en een die secuur is
bovendien en nimmer faalt.
„Van Hoorn ging ik den 20 sten naar Alkmaar, bijna
1) Letterlijk ! -: Hanno un' altra meglior qualit y : the Sono ricehe
tutte a eegno .....etc.
O. E. XIII 10
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voortdurend langs een dijk, dwars door water en moerassen."
— volgt een opmerking over de groote sommen, die
Holland jaarlijks aan zijn dij ken en aan de bestrij ding van
het water ten koste moet leggen. Zeer duister, omdat de
afsohrij ver hier blij kbaar verschillende woorden niet heeft
kunnen lezen en den samenhang niet begreep.
„De stad Alkmaar ligt bijna midden in het water, behalve naar de westzij de, waar het landschap zeer mooi is.
Ook hier zijn zeer goede weiden en ook deze stad is van
kanalen doorsneden, steeds vol met vaartuigen. Er zijn
mooie straten en pleinen en er wordt bijzonder veel kaas
gemaakt. De stall is goed versterkt, naar landsgebruik,
en ligt dicht aan den voet der duinen, dat zandheuvels zijn,
die zich langs het zeestrand uitstrekken. Ze zijn vol konijnen.
„'s Avonds kwamen we to Haarlem aan, een mooie en
welvarende stad, dicht aan den oever van Naar weer gelegen en daarmede met tal van kanalen verbonden. De
bevolking bestaat nit weer dan 40.000 zielen. Er wonen
zeer rij ke handelaars en handwerkslieden ; vooral in Engelsche lakens wordt pier veel gedaan en in de stad zelf wordt
ook druk geweven. Er is een groot en mooi marktplein met
een Groote Kerk, de grootste van heel Holland; vender
een fraai waaggebouw, kortom het is een zeer bloeiende stad.
„Den 21 sten kwam ik, steeds door de mooiste graslanden,
to Leiden aan, een groote stad van 80.000 zielen. Hier is
de universiteit, wij d vermaard, ook buiten Holland, daar
hier de Scaligers, Justus Lipsius en Hadrianus Junius
gebloeid hebben, en tal van andere groote vernuften 1).
De professoren worden hier door de Staten heel goed
betaald, met tractementen die van 800 gulden tot 1500
dukaten varieeren. Er wordt in alle faculteiten onderricht
g;egeven, in het bijzonder over Tacitus en de zaken van
staatkunde, Welk college gegeven wordt door Daniel Heinsius, een beroemd dichter en letterkundige. Ook de studie
der medicij nen bloeit hier zeer en er zullen in het geheel
ongeveer een drieduizend studenten wezen. Vroeger echter
1) Dat Junius to Leiden hoogleeraar zou zijn geweest, is, zooals men
weet, onjuiet.
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waren er veel weer en van elken landaard, doch het heeft
aan de Staten behaagd hun privileges to beperken en door
deze meerdere strengheid is de toeloop verminderd.
Er is ook een openbare universiteits-bibliotheek, die
boeken op het gebied van elke wetenschap bezit. In het
bijzonder zijn de handschriften to noemen, die door Jozef
Scaliger zijn nagelaten. Verder is er ook een zeer sch oon astronomiseh laboratorium en een kabinet met sceletteu van
dieren van de meest uiteenloopend e soorten, benevens
andere natuurkundige merkwaardigheden, alles zeer goed
tentoongesteld" 1).
Nadat de schrijver, volgens zijn gewoonte, over de
kerken, straten en kanalen zijn goedkeuring to kennen heeft
gegeven, deelt hij mede, dat de bevolking van de stad nit
verschillende seeten bestaat. Er zijn veel Lutheranen en
ook de Anabaptisten ontbreken niet, want de kleermaker
Jan, die zich to Munster tot hun koning lief uitroepen,
was uit deze stad of komstig en zijn leer telt er nog veel
aanhangers.
Den 22sten September was de in het bezoeken der
versehillende steden wel wat heel voortvarende reiziger
in Den Haag en vertrok den volgenden dag naar Delft,
door hem als een kleine, maar mooie stad geroemd, in een
liefelijke omgeving. Behalve het traditioneele „mooie plein"
vermeldt hij er „het fraaie stadhuis, eerst kort geleden
gebouwd" en het graf van Willem van Oranje in een „groote
kerk 2).
„Er wordt veel bier gebrouwen, dat als het beste
in heel Holland geldt."
„Van Delft Rotterdam passeerende, scheepten wij ons
1)

„Motto ben disposte !" - De hier geroemde doelmatigheid van

drie eeuwen terug is voor het tegenwoordige geslaoht; wel zeer besohamend !
Een Italiaan, die in dit jubeljaar 1913 de Leidsohe verzameling komt
bezoeken, kan zioh over het thans heersohende pakhuis-systeem alleen
vroolijk makers!
2)

In 1618 had het stadhuis to Delft door een brand deerlijk to

lijden gehad. Aan Hendrik de Keijser werd opgedragen de sohade to herstellen. Hij trok den oostelijken gevel geheel nieuw op. Pat ook de graftombe
van Willem I zijn werk is, behoeft hier wel niet in herinnering to worden
gebraobt.
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in naar Dordrecht, waar ik nog den avond van denzelfden
dag aankwam. Ook deze stad is bijna geheel door het
water omgeven. Zij is de oudste en eerste stad van
Holland en heeft gewichtige voorrechten, in 't bijzonder
dit : dat alle goederen, die den Rijn worden afgevoerd,
hier gestapeld moeten worden. Hier zijn ook de arsenalen
der Staten, met alle krijgsvoorraden voor het leger to
velde", en voorts de traditioneele „groote kerk, mooie
straten en goede woonhuizen". De bevolking wordt, als
die van Haarlem, op 40.000 inwoners geschat.
„Den 24s ten seheepten wij ons in en, varende over het
water dat Brabant van Holland scheidt, passeerden wij
het fort Willemstad, dat door Willem van Oranje is
gebouwd en zeer sterk is. De tocht voortzettende, tusschen
het eiland Tholen en den vasten wal van Brabant door,
zag ik langs dezen oever vele kleine Hollandsche forten,
zooals Oranje, Zeeland, Nassau en nog Lien andere, dicht
opeen en niet veel meer dan een halve mijl van elkander
gelegen. Aan de overzij de is de oever van het eiland
geheel met loopgraven versterkt en allerwege met schansen
en p ier en daar met stukken geschut voorzien, alles wel
bewaakt. Ik kwam voorts aan to Tholen een vesting van
zeven bolwerken, uitstekend versterkt als de andere. Hier
bleven wij overnachten.
„Den 25s ten September begaven wij ons, wederom over
water naar Bergen op Zoom en kwamen longs het kanaal
de stad binnen, Welke to dien tij de belegerd werd door
den markies Spinola en verdedigd door mijnheer de Famars
en andere hoofdofficieren, benevens door twee gecommitteerden van de Staten Generaal l ). De stad ligt niet ver
van de Schelde, die op dit punt zich zoo verbreedt dat
Ik voer van of de Schelde het
het wel een zee lijkt.
1 ^ Philips de Levin, heer van Famars, kolonel in Staatsohen dienst.
Hij was gehuwd met Louise, dochter van Marnix van St. Aldegonde. t 1659.
Dat echter de peer van Faamars gouverneur der belegerde stad zou geweest zijn, is min juist. Wel was hij een der voornaamste hoofdoicieren,
die o.a. nog den 29sten Aug, een ernstigen aanval van den vijand heldhaftig
afsloeg, dock de opperbevelhebber der plaats was de heer van R,ijhoven.
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kanaal binnen, dat aan den mond door twee groote forten
versterkt is, en voor het de stad bereikt door nog een
derde fort. Langs dit kanaal kunnen de schepen met
levensmiddelen en alle krij gsbehoeften zeer gemakkelij k
binnen komen en uitvaren, en het zou allermoeilijkst zijn
dezen toevoersweg of to snij den, van wege het fort dat
halverwege ligt en van wege het terrein, dat rondom laag
en drassig is en elke zes uur door den vlaed wordt overstroomd. Dan komt her nog het beletsel bij van de breede
rivier zelf en van de andere versterkingen, die de Hollanders daaromtrent hebben aangelegd, waardoor het naderen
van een groot leger zeer belemmerd wordt.
„De stad ligt op een heuvel van eenigszins langwerpigen vorm en verheft zich dus met haar kerk en voornaamste gebouwen boven het omliggende land. Beneden
aan den voet zijn de muren, met breede en diepe grachten
omgeven, vol water, en buiten de gracht hebben ze nog
naar alle zij den uitvoerige versterkingen aangelegd.
Ze beweren, dat ze er binnen 9000 soldaten hebben,
maar in werkelijkheid zijn het er niet weer dan 6000, doch
goed krijgsvolk : Franschen, Walen, Schotten en Engelschen.
Geschut en alle soort munitie hebben ze zooveel ze wenschen, daar ze het naar believen kunnen vervangen en
geleidelijk aanvullen langs het bovengenoemde kanaal.
Daardoor heerscht er ook Overvloed van alles in de stad,
waar men nauwelij ks aan jets zeggen zou, dat ze in staat
van beleg verkeerde, daar elkeen er zich rustig met zijn
bedrij f bezig houdt, als ware men in vollen vrede. Maar niettegenstaande dat wordt er voortdurend geschoten, zoowel
met musketten uit de loopgraven as met de kanonnen,
zoodat men dag en nacht 7000 zware ponders kruit in het
etmaal verschiet. En afgaande op hetgeen ik zag, Coen ik
ook aan het katholieke kamp een bezoek bracht, geloof ik,
dat ze de waarheid zeggen. Voorts wordt er ook van granaten, mijnen en dergelijke vernielingsmiddelen druk gebruik gemaakt. Door ongemak en gebrek aan levensmiddelen heeft de vij and buiten vergelij k m^er to lij den
dan de belegerden, welke laatsten steeds nog maar voortgaan
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nieuwe verdedigingswerken op to werpen, waartoe ze menschen in overvloed hebben, die ze goed betalen en die ook
zonder veel gevaar dit werk kunnen verrichten.
„Van Bergen kwamen wij 's avonds met een boot to
Lillo aan, waarbij ik onderweg langs de Schelde een nitgestrekt ondergeloopen land zag, met de bouwvallen nog
van talrijke dorpen, die door de zee vele jaren geleden
daar verzwolgen zijn. Lillo is een groot fort aan den
linkeroever van de Schelde als men naar Antwerpen opvaart,
en aan de overzij de hebben de Hollanders er nog een, met
welke beide zij den sleutel van de doorvaart in handen
hebben en dientengevolge het verkeer met Antwerpen over
zee geheel hebben stopgezet. Deze zaak is daarom voor
hen van het grootste gewicht, omdat zoodoende van zelf
alle handel naar Amsterdam is getrokken.
„Aangezien men hier het gebied der Staten verlaat, is
het noodig, dat men een paspoort toont, terwijl men zich
ook op een Brabantsch vaartuig moet oversehepen, daar de
Hollanders zich niet verder begeven."
De vaart naar Antwerpen voorbij de Spaansche forten
wordt dan verder beschreven, dock alvorens over deze
havenstad to spreken acht de schri j ver het de geschikte
plaats hier nog jets to zeggen over hetgeen hij aangaande
den aard en de gewoonten van het Hollandsche yolk heeft
opgemerkt. Het eerste waar hij op wij st is, dat het land
door zijn ligging er op aangewezen is een haven to zijn, en
hij brengt voorts in herinnering, hoe het „ontwoekerd is aan
de baren" en zonder de zorg der inwoners een groote zee
zou zijn. Wat hij voorts over het vochtige klimaat en over de
noord-westenwinden mededeelt, weten wij to goed bij ondervinding om het Kier in extenso to herhalen. De reiziger was
een Italiaan, zag ons land in de September-maand, d us
kan men zich voldoende voorstellen, Welk een indruk de
grijze luchten boven onze vlakke weiden op hem maakten.
Ook dat het land buitengewoon vruchtbaar is (zeeklei,
rivierklei), behalve de strook langs de zee, Welke
zandig is en waar, zooals hij nog eens herhaalt, de ontelbare
is ons in onze schooljaren al
konijnen zich bevinden,
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genoegzaam onder het oog gebracht. En even weinig
verrast het ons to vernemen, dat in de provincie Holland
de landbouw maar weinig beoefend wordt, daar het voldoende is het land met molens, slooten en dijken droog
to houden, om het „voor het vee en voor de zeis" geschikt
to doen zijn. „Men doet ook geen moeite er ander profijt van to trekken, omdat de opbrengst van de veeteelt
toch niet overtroffen zou kunnen worden. Een koe in Holland geeft meer melk dan vier in Lombardij e, om wan de
Romeinsche Campagna en andere streken van Italie maar
in 't geheel niet to spreken, en dat is ook Been wonder,
waar het land zoo vet is en, door het vele water, gras in
overvloed oplevert. Zij hebben ook schapen, die naar verhouding al even groot zijn als de koeien, maar hun vleesch
is zeer vet en niet smakelij k ".
„Voorts wordt de overvloed van groenten en wintervruchten, als appelen en peren, vermeld en beklaagt de
schrij ver de Hollanders, orndat zij geen druiven hebben
en andere vruchten die een weer warme temperatuur behoeven 1). Van de Betuwsche kersen rept hij niet, dock als
hij een drie maanden vroeger door die streek gekomen was,
zou hij dat zeker gedaan hebben; echter zouden er dan
allicht de appelen en de peren weer bij ingeschoten zijn.
A11een deze kleine bijzonderheid is voldoende om to doers
zien, dat wij Kier wel met een waardeering van ons land „in
het voorbij gaan" to maken hebben. Evenals trouwens de
volgende passage daarvan 't bewij s is, die ook weer alleen
op de bezochte landstreken slaat, maar die door de vroege
vermelding van het „zwarte good" de aandacht verdient.
„De Hollanders zaaien weinig, alleen wat rogge en
haver. Zij hebben geen pout, maar de grond nit de
kanalen en de steenkool uit Luik en nit Engeland voldoet
in al hun behoeften om to stoken. Visch is er in groote
1) Indien de schrijver een profetischen bilk had gehad, zou hij de
tegenwoordige druiventeelt in Zuid-Rolland ongetwijfeld hebben toegejuicht;
eveuals hij met den thans zoo levendigen uitvoer van Hol}andsch melkvee
naar Italie zeker hoogst ingenomen zou geweest zijn. In de Romeinsche
Campagna wandelend kan men nu menig Hollandsch koetje (ale een bekend
gezicht) tegenkomen !
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hoeveelheid, maar ze is flauw en niet lekker. Hun kaas
en boter stellen ze op hoogen prijs, maar de vetheid en de
groote ziltigheid daarvan valt niet overal in den smaak.
,)De lucht is er krachtig en de voeding rijkelijk en
dat de kinderen al kort na de geboorte behalve de moedermelk ook koeiemelk, benevens wijn en bier (!) krijgen, is de
reden, dat de mannen, en voor het grootste deel ook de
vrouwen, buitengewoon groot en forsch van gestalte zijn,
blozend van kleur en kerngezond. De vrouwen zijn schoon,
e,erbaar en bovenal zindelij k. De spij zen zijn hier zwaar en
vet, maar er wordt altijd in 't oneindige bij gedronken en
evenals de Duitsehers worden zij daartoe ruimer in de gelegenheid gesteld, door de gelagen, Welke zij onderling gewoon zijn to houden. Echter zijn zij bij hun feesten veel
matiger en lang niet zoo bandeloos als gezegde Duitschers.
Ads zij lustig zijn is dat altijd met hun eigen vrouwen of
in den kring van hun familie. Over de zaken van staatkunde
en oorlog spreken de vrouwen even vrij moedig als ze dat
in Italie over hun huiselijke bezigheden en over hun kleeren doen, en vooral in den tegenwoordigen tij d zijn zulke
zaken bij na altijd 't onderwerp van het gesprek aan tafel.
„Zoowel de mane en als de vrouwen kleeden zich
stemmig, maar met groote keurigheid en netheid. Trouwens
van de netheid wordt door hen zooveel werk gemaakt,
dat al hun dingen wel spiegels lij ken. Zonder ophouden
zijn ze aan 't sehoonmaken en krijgen er nooit genoeg
van om met doeken en water de trappen, de deuren, de
ruiten, de luiken, al het overige houtwerk en wat zij verder maar in huis hebben op to boenen. Het is een bewij s
van groote ongemanierdheid de woningen binnen to komen
met vuile Schoenen en daarom zetten ze altijd aan den
ingang een paar pantoffels, ten gebruike voor ieder die komt.
„Zij beroemen er zich op vele en goede sehilderij en
to hebben en er is haast niemand, die er niet een paar
in zijn bezit heeft, en dikwij is van de beste. In hun
keukens hebben zij veel blikwerk, dat zoo geschuurd wordt,
dat het op zilver lij kt en ofschoon ze in hun huizen geen
rijkdommen van eenigen aard hebben, is het geheel toch
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z66 keurig, dat men er zich over verwonderen moet.
„Zij gebruiken geen kachels, zooals in Duitsc hland,
maar open schouwen. Men ziet, dat het van inborst mannen ziju nit een stuk (huomini reali) en van niet heftige
natuur ; maar door de godsdiensttwisten en den oorlog zijn
ze argwanend geworden, obstinaat en onhandelbaar. Zij
zijn steeds uit op hun voordeel en zeer nauwgezet in hun
zaken, dock mneten daarbij meer vrekkig dan spaarzaam
worden genoemd. Men ziet bi j hen niets dat op praal lij kt,
hoe rij k ze oak mogen wezen, en de adel, voor zoover die
niet op het land woont, doet al zijn best zoo veel mogelijk
populair to lij ken, in de eerste plaats om zich niet in verdenking to brengen en voorts om 't zij in het leger, 't zij
in het gewestelij k bestuur eenigen post to kunnen machtig
worden. Echter eerbiedigen zij bij wij ze van spreken niet
alleen de burgers, maar zelfs de dorpelingen, en bewijzen
aan ieder zoo veel vriendelij kheid en voorkomendb eid als
ze maar kunnen."
Met deze karakteristiek van het Nederlandsche yolk
en eenig szins verachtende uitlating over zijn Hollandsche
standgenooten neemt de adellijke reiziger van ons land
afscheid, om zich in de goede en goed-katholieke stad van
Antwerpen terstond sneer thuis to gevoelen, ook al is hij
over het Vlaamsche land lang niet zoo opgetogen als over
het Hollandsche. In Antwerpen vond hij trouwens nog
ketters genoeg, maar roemt deze met hun roomsche medechristenen als zeer devote en godsdienstige lieden, die er
zonder krakeelen (welke in Holland schering en inslag zijn)
hun geloof vrij openlij k belij den. De openbare gebouwen
in de groote steden vond hij veel mooier en grooter
dan die in de noordelijke Gewesten De begijuhoven worden door den schrij ver niet onvermeld gelaten en staande
op het plein to Brussel gedenkt hij den dood van de
graven Egmond en Hoorne, die op last van Alva onthoofd
werden „met de allerslechtste gevolgen voor de Nederlanden, waar aan dit feit eon nog zoo levendige herinnering
wordt bewaard, dat alleen uit hoofde van dien een werkelij ke verzoening met de Spanj aarden onmogelij k zou zijn."
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Over Isabella, tbans weduwe, en over Naar hof worden
verder eenige mededeelingen gedaan. Over Gent, Rij ssel
en St. Omer, aan Welke steden maar weinige regels worden
gewijd, begaf de onbekende zich ten slotte naar Calais,
van waar hij 11 October naar Dover overstak.
Wel wat gehaast op bij na „A.merikaansche" wij ze
reizende,
in het tempo van „doing Holland in a week",
zag de schrandere toerist toch zeer veel en zag hij enorm
goed. In dit laatste opzicht was hij zeker niet Amerikaansch
en moet van to voren van het land en van de plaatsen,
die hij zou bezoeken, een uitvoerige en naarstige studie
hebben gemaakt. Anders zou het hem niet mogelijk geweest zijn, met toevallig verkregen inlichtingen alleen, zijn
in drukken en bevin.dingen zoo snel en volledig neer to
schrij ven. Over de persoon van Maurits mag hij in het
buitenland genoeg hebben vernomen en Over onze geschiedenis en staatsinstellingen in Guicciardini en de andere
Italiaansche bronnen voldoende hebben kunnen lezen, maar
een man als de geleerde Bernardus Paludanus to Enkhuizen kwam hij niet toevallig to bezoeken en evenmin
zou hij over de Leidsche universiteit en wat daar omging
zoo houtsnij lend hebben kunnen spreken, als hij daar zoo
maar eens, met den degen op zij, was binnen komen wandelen. Zonder bedoeling van geleerdheid, maar met veel
belangstelling werd door dezen bekwamen of cier en edelman ernstig voorwerk verricht en waarsehijnlijk ook heeft
hij niet zelden bij deskundige personen (zooals vrij zeker
to Leiden) zijn licht opgestoken. Het geheele journaal
draagt niet eens het kenmerk, later thuis veel to zijn uitgewerkt ; over het kort bestek loopt het daarvoor to veel
van dag tot dag.
Al znag de reiziger dus, zooals gezegd, „in het voorbijgaan" met land en toestanden hebben kennis gemaakt,
zoo heeft hij toch zijn best gedaan Quist waar to nemen,
en wat hij zag bondig en zonder „verziering" to boek gevoor de eigen geheugenis en ons tot leering.
steld ;
Rome, .Mei Juni 1913.

NORMEN DER AESTHETIEK
DOOR

G. F. HASPELS.

Noch aardig, noch praktisch schijnt dit onderwerp;
alleen nutteloos, bezwaarlijk en buitenlandsch.
Wij, Nederlanders, maakten ons na de achttiende eeuw
niet overdruk met de aesthetiek, en bewezen niet, als
andere naties, onze beschaving door het eene systeem van
aesthetiek op het andere systeem van aesthetiek to stapelen.
Waarom zouden we dan ineens gaan vragen naar Naar
normen 1) ?
Normen, dit wil immers zooiets wezen als wetten, en
ieder Wien Neerlandsch bloed in de aderen vloeit, weet
wat we to denken hebben van wetten. Van wetten bovendien voor de schoonheid, die toch allereerst van alle wetten
vrij, boven en beneden de wet is, omdat zij zelve zich een
wet is, de eenige. Dit bedenkende schij nt ons nit de ziel
gegrepen hun besliste afwijzing door Prof. to Winkel in
de Inleiding tot zijn Ontwikkelingsgang der Nederlandsche
Letterkunde : „Hersenschimmig moet daarom wel iedere
poging zijn, om ook zelfs maar in het ruwe aan to wijzen,
1) Aangenaam is het mij er aan to herinneren dat Professor Van der
Wijck in zijn Ajscheidscollege (0. E. 1906 III blz. 166) ze hier, dock terloops, ter sprake bracht : „Men heeft een norm noodig om het schoone to
onderscheiden van wat niet als schoon, maar als nuttig, aangenaam of
zedelijk bijval oogst. Zoo alleen laat zich het gebied dier wetenschap
of bakenen."
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aan Welke voorwaarden eenig kunstwerk moet voldoen om
noodzakelijk meer of minder diepgaande aandoeningen to
wekken bij den mensch in het algemeen, of zelfs maar bij den
mensch met hoogere aesthetische ontwikkeling" (bi. XXVIII).
Dus geen normen der aesthetiek, dan de gene: schoonheid.
Uitstekend : schoonheid, de eene, de eenige norm. Maar
schoonheid is toch nooit willekeur? En „over smaken valt
wet to twisten", en niet weinig. Want kunst en anarchie
zijn tegen voeters. Kunst wij st altij d naar een kosmos. Die
als elke kosmos luistert naar haar wetten, normen, die,
beschreven, een systeem vormen, en die, goed gebruikt, ons
een waardemeter der kunstwerken geven.
Spreekt dus verder Prof. to Winkel van zijn aesthetisch
systeem (bi. XXXVI), van kunstkosmos (bi. CII), meet hij
ook de waarde van kunstwerken (b]. CII), dan staan we
weer voor die normen. Ze blij ken to behooren tot die zaken
die, de voordeur uitgezet, de achterdeur weer binnenkomen ;
ze blijken onmisbaar, hoewel haast niet to hanteeren.
Dit komt omdat de maatstaf, dien ze leeren aanleggen,
geen vreemde, van buiten aangebrachte mag, wel moet
wezen steeds aan het onderwerp ontleend, innerlij k, wezenlijk daarmee een blijvend. Vandaar dat die normen evenmin
kant en klaar, voor-altijd-af zijn als de levende, zich steeds
vervormende kunst. Terwijl tegelij kertij d ze €r waren voor
wij ze zagen, en er blijven ofschoon wij ze voorbijzien.
Normen maakt men derhalve niet; men vindt ze. Geldt
dit van alle normen, van de maatschappelijke, van de religieuse, in het bizonder geldt dit van de aesthetische : men
maakt ze niet, men ontdekt ze. Men ontdekt ze met verwondering. Nimmer ook vindt men ze door zich to verdiepen in het begrip : normen, of aesthetica, maar bij de
aanschouwing der schoonheid. In de gewijde stilte der
zich-zelf verloren aanschouwing zien we ze nit en in de
levende schoonheid, als de engelen uit en in God, zien
we ze als zich openbarende harmonie. Dus vindt men ze
niet eens, men benadert ze. Bij ruwe aanraking verdwijnen
ze, en evenmin als engelen kan men ze gevangen houden.
Wie ze derhalve heeft, is ze kwijt. Wie ze objectief wil
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vertoonen, als modellers, vertoont alleen eigen waanwijsheid. Maar wie ze weet to benaderen, kept ze alleen, en
blijft zich bewust dat zijn kennen is herkennen, berust op
congenialiteit, op innerlijke overeenstemming.
Het eerste vergat de klassicistische, het tweede de
materialistische aesthetiek. Die klassicistische corrigeerde
parmantig de natuur naar haar academische gipsmodellen,
en verjoeg met Naar normen alle mystiek en oorspronkelijkheid. En daarom zette de nieuwere aesthetiek, onder
leiding van Tame, Brandes e. d. alle normen in de vergifkast, gaf ze Max Burchhard volkomen gelijk, dat niet
„sollen" maar „konnen" het de-kunst-beheerschende werkwoord is, en zeiden de kunstenaars, dat die normen,
uitgebazuind door onbevoegden, door nooit-ofte-nimmer
kunstenaars, schennis pleegden aan hun kunstenaars-individualiteit. En de materialistische aesthetiek ja, het
begint ons eindelij k to dagen dat die niet bestaat. Niet
bestaan kan, omdat de aesthetiek begint waar het materialisme ophoudt, bij het bewustzijn, het geestelijke, de
persoonlijkheid. En, derhalve als alle onbestaanbare zaken,
het meeste rumoer maakte en succes, en ongestraft normen
kon of kondig en die de kunst verdemocratiseerden, tot een
chaos maakten.
Nu heeft echter het materialisme zijn zes weken gehad,
en zijn opvolger het panpsychisme, als elke opvolger eerst
wat reactionair later wel legitiem, is eerst nog op de komst.
We beleven een stil halfuurtje. De eerste minuten daarvan
willen we gebruiken om dankbaar to erkennen dat het
materialisme met die fameuze natuurwetenschappelij ke
methode toch wel nieuwe levensterreinen heeft geopend
en ontgonnen. En de volgende om de schoonheid van dit
nieuwe leven to ontdekken in de dit leven verbeeldende
kunstwerken. Waarbij dan normen een maatstaf voor
waardebepaling kunnen geven. Zoodat dus dit stille half
uurtje het psychologisch moment is voor onze normen van
aesthetiek. En het derhalve weinig opvalt dat een der
ik bedoel System der Aesthetik
nieuwste aesthetieken
door Prof. Volkelt
zichzelve voortdurend noemt „nor-
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mative Wissenschaft", hoewel die benaming mij wat to
welgedaan, to dik blij ft. Maar dit neemt niet weg dat, al
verwachten we van de bestudeering der aesthetische normen geen zgn. „wetenschappelij ke" resultaten, het daarom
niet wordt leeg stroo dorschen. Integendeel. Wi.e onze
tegenwoordige kunst met belangstelling volgt, ziet dat zij
de synthese zoekt tusschen het individueele en het normale,
tusschen het persoonlij ke en het algemeen-geldende, tusschen elk afzonderlijk kunstwerk en den kunstkosmos. En
voor die synthese zijn normen de aesthetische padvinders.
Zij willen wegwij zers zij n in den eeuwenouden strij d tusschen gezag en vrijheid. Die op het terrein der kunst
scherper en zuiverder dan ergens elders is gesteld.
de opmerZonder vrij held Loch geen kunst. Rome
king is van Gurlitt 1)
Rome is daarvan een afschrikwekkend voorbeeld. Deze kunststad toch, die alle kunst
aller tij den en volken opzoog, bracht geen enkelen kunstenaar voort. Wil men, met uitzondering van Giulio Romano,
Bien echter Gurlitt terecht noemt : „den doodgraver van
Rafael". Rome zag zelfs niet Naar eigen Campagna, en
een Duitscher, Elsheimer, moest het Campagna-laudschap
ontdekken, daarop door heel Europa bewonderd. Hoe
vreemd op het eerste gezicht, spoedig duidelijk voor wie
bedenkt dat voor Rome de kunst er alleen is om den inhoud,
slechts dient om de heilswaarheid to verklaren, de kerkleer
aanschouwelij k to maken. Een dwang die nooit kunst doet
geboren worden, en de levende doet verdorren, zoodat
Rome zijn kunstenaars altij d van buitenaf moest betrekken.
Zonder gezag echter evenmin kunst. Ontaardingen en
uitwassen der kunst, waarop zoovelen hun kunstmiskenning
met schijn van recht gronden, de kunst-zelve verwerpt ze
zoo heftig mogelijk. Juist omdat zij naar een kunstkosmos
wijst, verwerpt ze de anarchie en streeft naar een hierarchie,
hooger, strenger dan die van Rome. Maar wie geeft Naar
dit gezag ? Geen kunstacademie, geen kunstenaarscoterie.
Zichzelve geeft zij dit gezag. In haar eigenheerlij kheid
1) Cornelius Gurlitt. Die Kunst des neunzehnten Jahrhunderte. S. 6 vig,
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buigt zij zich in de vrijheid der zelf bepaling voor eigen
normen. De kunst is vrij, maar verwerpt de vrijheid zichzelve geweld aan to doen. Zoodra zij zich hare vrijheid verovert, buigt zij zich voor het gezag. Treffend heeft dit de
heraut en inwij der onzer jorigste kunstperiode Jacques Perk
gezegd in zijn sonnet Aan do Sonnelten :
Klink# helder op, gebeeldhouwde sonnetten,
Gij, kindren van de rustige gedachte !
De ware vrijheid luistert naar de wetten:
Hij stelt de wet, die awe wetten achtte.
Dit blijft nieuw en waar en daarom loopen we er
zoo gemakkelijk aan voorbij, denkende dat dit morgen
ook nog wel zoo zijn zal. En dit voorbijloopen en aan
„de rustige g edachte" en aan „de wetten der vrijheid"
heeft ons heel wat gevoel van malaise op kunstgebied
bezorgd. Nu we die malaise hartelij k moede zijn, is misschien het zalig heden aangebroken om to luisteren naar
die wetten, die normen. To luisteren naar
niet ze to
behandelen als doode formules, noch ook ze to makers.
Want ze zijn er het is slechts de vraag ze to vinden,
to benaderen. Noch ook to vervormen op eon Procrustesbed. Want ze zijn onschendbaar, al weet misschien niemand hun affkomst to verklaren. Want ze liggen in het
wezen der kunst, die is vrij held. G elukt het ze in het
oog to krijgen, ze zullen blijken eon magneet to zijn, eon
levende lokking die we willig volgen. Ms eon lokkend
voetpad dat ons door de Wilde struweelen der meest tegenstrij dige kunstverschij nselen brengt op het punt waar we
wij de uitzichten krij g en over het knnstgeheel, den kunstkosmos. Als eon lokkend voetpad, dat er dus niet is om
zichzelf maar om to brengen naar het begeerde uitzicht.
Derhalve bestaat er goon afgesloten aantal normen.
Vermeldt Volkelt in zijn System der A esthetik er vier, zal
eon ander er moor of minder aannemen, het zij mij vergund
doze drie to noemen :
I. Eenheid van vorm en inhoud.
II. Hot vol-menschelijke.
III.
De andere wereld.
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I. Eenheicl van Vorm en Inhoud.
Zooals onderzoeken het woord is der wetenschap, en
gelooven dat der religie, zijn aanschouwen en gevoelen de
woorden der aesthetiek. Die men kan samensmelten tot
gevoelvolle aanschouwing en aatischouwingsvol gevoel.
Wat dus niet alleen een zaak is van het oog of van het
innerlij ke, maar van den geheelen mensch, van den zinnelij ken zeker niet minder dan van den geestelij ken mensch.
Dat de nieuwere aesthetici wat eenzij dig op dit zinnelij ke
den nadruk leg gen is vooral reactie tegen de bleekzuchtige,
speculatieve aesthetiek die in een boer geen boer zag,
maar „eine Offenbarung der Idee" : landbouwen. Neen,
zeggen zij nu terecht : zulk een uit het begrip afgeleide,,
pure boer woont nergens, is niet to zien ; terwijl de naar
den arbeid vergroeide, naar het werk riekende en naar
zijn omgeving zich kleurende Brabantsche, Vlaamsche boer
van Vincent van Gogh of Stijn Streuvels wel bestaat.
Zoodat dus de eersten niet, de laatsten wel aesthetisch
zijn. Hieruit volgt dat niet het begrip, zooals Hegel wil,
is een objectieve, geestelijke macht, die in het kunstwerk
verzinnelij kt wordt, maar omgekeerd het zinnelij ke is de
objectieve macht, die Naar geestelijke heteekenis wel heeft,
doch verbergt. Met dit laatste is afgewezen de formalistische aesthetiek van Kant en vooral van Herbart, voor
welke het schoone slechts ligt in den zuiveren vorm, in
de juiste verhoudingen. Zooals uitvoerig werd 'uiteengezet
in Robert Zimmermann's A ilgemeine Aesthetik als Formwissenscha t. Dit formalisme vervalt in zijn gewone font, rekent
niet met den psychologischen factor, ziet voorbij dat er
geen abstracten vorm bestaat en wij door ooze gevoelvolle
aanschouwing van den vorm vanzelf dien bezielen met
inhoud.
Eenheid dus van vorm en inhoud. Noemen we eerst
den vorm, dit komt omdat de vorm als de verschijning
der dingen in de eerste plaats, en de inhoud, als de ervaren,
meegeleefde beduidenis der dingen eerst in de tweede
plaats onze aandacht schijnt to vragen. Toch zijn ze zoo
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volstrekt een, dat de rangorde kon veranderen zonder dat
deze norm daardoor verandert. Hoofdzaak is pier: eenheid
van verschijning en van in de aanschouwing daarvan doorgemaakte, beleefde ervaringen, bewustzijnsverscbijnselen.
B.v. als ik lees: „En weet je, wat we dan doen ?"
zoo zie ik ineens een paar kameraadjes die een lekker
plannetje, wellicht kattekwaad, beramen. Bemerk ik, doorlezende, dat geen broekemannetje maar een voiwassene
dit zegt, dan wordt daardoor mijn visie geen oogenblik
gestoord. De eerste indruk blijft : zoo spreken alleen
complotteerende kinderen. Hoor ik nu groote menschen
zoo aan den gang, dan besluit ik daaruit onmiddellijk dat
zij den kinderen gelijk willen zijn. Hieruit nu volgt weer
niet dat zij slechte of leelijke volwassenen zijn, integendeel. Juist als volwassenen den kinderen gelijk willen
wezen, zijn ze menschen op hun mooist en best. Maar ze
weten dat ze deze mooiste en beste wij ze van mensch-zij n
alleen bereiken, indien ze zich daarvoor in den vereischten
vorm zetten, de juiste houding aannemen en daarom doen,
spreken ze als kinderen.
Verbreek dezen vorm en ge verliest den inhoud, gelijk
wie het glas breekt het water spilt. Verander den luchtigen
rhythmus met zijn doorloopende alliteratie van: „En weet
je, wat we dan doen?" zet voor „weet je" b.v. „is het u ook
bekend", voor „dan doers" b.v. „gaan verrichten" en weg
zijn de plannetjes makende kleuters of de kinderlijke
menschen ; het is een saaie geschiedenis geworden, waarnaar ge niet meer omziet.
Evenzoo : verander den inhoud en de vorm wordt
anders, zooals een roemer anders doet naarmate men er
melk of wij n in giet. Maak van dit zinn etj e : „En weet je,
wat we dan doen"? eenvoudig : „En weet je, wat we daar
dach ten" ? rb ythme, alliteratie, verwachting wekkende vraag,
kortom de vorm schijnt gelijk gebleven. Geen denken
aan -- want de inhoud is veranderd. In plaats van de
kameraadschappelijke complotterij kwam -- ja, wat? is
zoo niet to zeggen; verrassing zoowel als weemoed, complotterij zoogoed als droeve herinnering kan hier inhoud
0. E. XIII 10
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zijn. En door dien onzekeren inhoud heeft de schijnbaar
dezelfde gebleven vorm nu ook een ander karakter gekregen, is ook wij der geworden, weer dan den mogelij kheid.
Deze norm der eenheid van vorm en inhoud wijst
dus of al het willekeurige, toevallige, en wij st heen naar
het onvermijdelijke, de „Einheitlichkeit", het in zichzelf
volkomene des levens, waaraan de kunst gestalte geeft.
Tegelijk zegt deze norm dat wie kunst wil verstaan, jets
moet kennen van dit onvermij deli] ke, dit in zichzelf volkomene des levens, daar kunst doet herkennen, en herkennen op kennen berust.
Kunst is herkennen. Daarom zal ieder die jong is
geweest en met kameraadjes kattekwaad heeft beraamd
direct het aesthetische van bovengenoemd zinnetje zien.
Niet ieder echter die jong is, leerd e reeds de goddelij ke
razernij der li efde kennen. Leest zulk een onervarene Heine's
„Du bist wie eine Blume", hij zal het raar vinden. Maar
die de zich verwonderende, zegenende en tot bidden brengende onrust der liefde heeft geleden, zal dit zacht, als
fluisterde dit zij n eigen ziel voor het eerst, herhalen :
„Du bist wie eine Blume". Ook bij dat „betend dass
Gott dick erhalte, so rein, so schon, so hold", onbewust de
handen vouwen in zegenende aandacht voor de geliefde.
Het aanschou.wingsvolle gevoelen van den schooners inhoud
zal hem vanzelf het daarmee harmonieerende gebaar aangeven.
Wie nooit de zee zag, zal Geerten Gossaerts' Zwemmende
(0. E. 1908) onverstaanbaar vinden, en alleen hij, die de
weelde kent van het z wemmen en drij ven op de wij de zee
met haren geopenden hemel, zal genieten van dezen als de
golven omkruivenden, breed-uitbruisenden en dan tot rust
komenden rhythmus. En alleen wie weet dat dit drijven en
worstelen onder den open hemel een prachtige parallel
biedt voor het vrome leven van gedragen afhankelijkheid,
zal den religieusen toon verstaan van dit schoone vers.
Of om een ander voorbeeld to nemen : Coen onlangs Frans
Bastiaanse me dit fragment uit een onuitgegeven gedicht,
Het eiland der schoonheid, zeide : „Men zou verlangen zelf een
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boom to zijn, z'n wortelklauwen in den grond geslagen,"
Coen vie] het ons op, dat hij de dick Ler en 1k de hoorende als
vanzelf met ooze vingers een klauwende beweging maakten.
Dit kwam omdat we dien boom zagen, voelden, en door
gevoelvolle aanschouwing die boom waxen.
Wij, Nederlanders, behooren beter dan den „Deutschen
Rhein" onzen Achterhoek to kennen : de lage, begroeide
heiden, de onder boomen verscholen boerderijen, de donkere
dennenbosschen, de door hakhout omgeven weiden, de
oude landhuizen, breed gelegen aan stille vij vers, gesloten
wegschuilend onder bruine beuken en stoere eiken, onder
de blonde wolkenluchten, waaruit het zoo vaak regent.
Een schilder nu laat zoo'n Achterhoeksch landhuis op
den achtergrond van zijn doek schuilgaan in schaduwboomen ; sling erpaden kron kelen zich langs den diepliggenden vij ver naar het donkere bosch ; gedempte kieuren
brengen een stemming van rust over het geheel en een
achter het huffs opkomend avondrood legt lets van vreugdezwaren weemoed over de blonde tinten.
„TTitstekend", zeggen wij, die den Achterhoek kennen,wij,
die na den eenvoudig-goeden Achterhoekschen maaltijd,
den vij ver ronddrentelden, voor we onder den avondvrede
der oude linde theedronken, waar we, herkennend de
bekende geruchten van vijverkikkers en boschfaizanten en
boerderijbeesten, met den schemer dien weemoed voelden
opkomen die zalig er is dan morgenvreugde ; wij, bekend
met den Achterhoek, zeggen : „uitstekend ". Maar wie alleen
kept de zonnevangende duinvilla — ze is klaaroogig als
een zongebruinde footballer, en al hare vensters en deuren
staan open, en overal is zeegeruisch en meeuwengeschreeuw
en zoet-zilte duingeuren en eeuwig-frissche branding en
hooge hemel wie alleen kent het jeugdig-elegante, morgenfleurige onzer duinen en niet den schoonen, schaduwvollen weemoed van den A chterhoek, kan het niet vatten
waarom de schilder zijn landhuis zoo op den achtergrond
deed wegschuilen, tegen een lagen hemel met avondrood.
Deze voorbeelden u.it de stemmingskunst illustreeren
gemakkelij k de norm der eenheid van inhoud en vorm. In
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de gedachtekunst moge ze niet zoo voor de hand lig gen,
ze geldt daar zeker niet minder. Neem Hamlet. Wat een
gedachten doorkruisen zijn ziel als hij het verraad ontdekt,
en hij niet weet wat zijn plicht, wat zijn God nu van
hem wil gedachten, die doen duizelen voor een diepen
afgrond. Stel nu dat Shakespeare die gedachten zuiver
bepaald en geformuleerd had, zooals een philosophie-professor
of wetenschappelijke ethiek dat behoorden en zouden doen,
wij zouden nooit weer naar Shakespeare grijpen, maar naar
het wetenschappelijk werk, waar we immers den wetenschappelij ken vorm von den, passend bij den wetenschappelijken inhoud. Maar Shakespeare wil ons die gedachten
laten zien en gevoelen en tasten in Hamlet. Welnu - ik
vertaal Kier iets nit Otto Ludwig's Shakespeare-Studien „hij geeft de gedachte zoo dat ze tegelijk gevoelens zijn,
en het gevoel wordt gedachte. De gedachten stenen en
en wringen de handen, wenden zich en weaken zichtbaar
om verlost to worden als gekweide geesten. Alles wil zichtbaar, hoorbaar, voelbaar worden, de gedachte medegevoel,
het medegevoel woord, het woord gestalte, de gestalte
beweging. Alles is leven, dat ons geheele, ongedeelde leven
met zich neemt, on ge deeld, zooals dat andere ook is."
Missehien nog moeilij ker to zien, maar minsten s even
onvermijdelijk is de norm van eenheid en vorm voor de
beeldende kunsten. Dat een kruik slank zich opent, aanrondt, aanzwelt om dan zich of in alle breedte nit to
buigen of zich inkrimpend terug to buigen naar zijn steunend grondvlak ; dat een zuil o prij st nit zulk een voetstuk, zich aldus en niet anders ontplooiend ; telkens gevoelen
we pier to staan voor de grondwet der eenb eid van inhoud
en vorm, die ons kunst leert verstaan.
Het onmisbare dezer norm wil ik ten slotte nog toelichten met deze twee feiten : zij heeft hare uitzondering,
en zij wordt door de meesten zonder gewetensbezwaar
overtreden.
Het laatste zien we in de wanstaltige en inhoudlooze
producten, waarmee beeldende sierkunst de galanteriewinkels en van daaruit de b wizen vult. Maar zelfs
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ontwikkelden, bij wie we toch zuiver kunstgevoel veron derstellen, zien we, oak op een gemakkelij k terrein als
$temmingskunst, in dezen de grootste dwaasheden begaan.
Daar is een schrij ver, die hen belooft boeren to teekenen.
Hij geeft dien boeren inderdaad klompen, een weide met
koetj es en boomen en bij behoorend kerktorentj e, dock
vender niet hunne, nzaar zijn eigen woorden, gedachten,
opmerkingen en wensch.en. In plaats dat de menschen
nu zeggen : „dit vloekt tegen elkaar, die wezens zijn noch
boeren, noch schrij vers ; het zijn niet eens wezens, het zijn
onwezenlijkheden, die gelukkig nooit zullen bestaan",
zeggen ze: „wat 'n snoezige boeren, en wat ontwikkeld !
Je kunt toch wel zien dat de boerenstand vooruit gaat.
Jo zoudt zeggen : hoe heeft de schrijver ze zoo echt weten
to teekenen !"
Derhalve weet ieder, die iets van normen verstaat, dat
een gedurige overtreding daarvan er niet tegen pleit,
integ en deel er voor pleit, want hoe schooner en onvermijdelijker een norm is, des to bez`vaarlijker wordt zij
nageleefd.
Hare uitzonderingen heeft doze norm evenzeer als hare
overtreders. Min of meer op elk terrein zouden ze zijn
aan to wij zen, zelfs bij de woordkunst. Maar de duidelij kste geeft toch wel de schilderkunst to zien en wel de
historieschilderij of het historisch portret.
Stel, gij hebt nooit vernomen van onzen Prins Willem
den Eerste. Maar, men kan u hem laten zien; we bezitten
prachtige portretten van hem. Dat van Frans Floris in
Kassel, met dien gebeeldhouwden kop, zoo fijn omwolkt
door het donkere dons om mond en kin; dat van Moro
in 't Mauritshuis, met die diepe oogen, die stille bruine
oogen ; de gravure van Goltzius met het veranderde, vroegoude gezicht en die oogen, moede van veel voorzichtigheid ;
en dat van Mierevelt, met dat rustige kalotje, en met die
handen zoo huiselij k in de zakken van den tabbaard. Gij
beziet ze met belangstelling, want go staat voor een man
maar ge kunt hem niet thuisbrengen. Want dat harnas
van het eerste en het derde portret
neen, hoort bij een

54

NORMEN DER AESTHETIES.

geheel ander wezen dan die onzij diger kleeding. Dat deze
rustige kij ker een we] sprekende reden aar was, door zij n
vij anden De Zwij ger genoemd, een diplomaat, zooals ons
land Been tweede heeft gekend, een geloofsheld neen,
de beste portretten zeggen u pier niets van. Of neem
welk historieschilderij gij wilt altij d blij ven er onoverbrugbare kloven voor ieder, die, hoe aesthetisch fijngevoelend ook, mist de inlichtingen, welke hem dit onbegrij pelij k tafereel verstaanbaar maken.
Doch wie hieruit nu met vele moderne kunstfanatici
de gevolgtrekking maakt : historieschilderij is inferieure
of geen kunst, blijft maar anders dwaas dan de vroegere,
speculatieve aesthetiek met haar verheffing der historische
als de hoogste of eigenlij k eenige schilderkunst. Wij willen
er lie ver nit besluiten dat de norm der eenheid van vorm
en inhoud, mede hierdoor haar onweersprekelij ke waarheid bewij st dat ze haar uitzonderingen heeft. Want regels
zonder uitzonderingen zijn evenmin vertrouwbaar, als menschen zonder gebreken.
Intusschen is het onvergelijkelijk-schoone dezer norm
duidelij k.
Zij toch verlost ons van de kwelling van het dualisme.
De zoozeer begeerde, nooi.t bereikte volkcmen samensmelting,
innige vereeniging van 't geestelijke en natuurlijke, van
ziel en lichaam, van zinnelij k en onzienlij k pier is het
bereikt. „Das Unzu.langliche, Hier wird's Ereigniss ; Das
TJnbeschreibliche, Hier ist es gethan" ; die schoone toekomst,
waarheen het extatische slotkoor van de Faust wij st, wordt
her schoone werkelijkheid.
Het zaligend monisme, waarvoor de middeleeuwen in
de worsteling tusschen pans en keizer tevergeef s hun beste
krachten gaven, en waarnaar onze wetenschap niet ophoudt
to zoeken, als naar den Steen der wijzen, en die de religie
ons belooft maar tegelijk met haar „nog niet" ontneemt,
in deze norm der eenheid van inhoud en vorm is het ons
gegeven. Hier is nu eens eindelijk jets geheel af, volkomen bevredigend, zoo dat we het niet anders wenschen
dan het is. • We leven in de weldoende sfeer van het
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zoowel-als. De moeilijke en altijd bittere keuze is ons
bespaard. Als kinderen geplaatst tusschen twee heerlijkheden kiezen wij ze beide, en krijgen ze beide, als zoete
kinderen. Heusch gekregen hebben we deze wondere
eenheid. Niet gemaakt, niet vooruitgegrepen, als een geschenk kregen, als een verrassing vonden we die wondere
eenheid Op het oogenblik dat ooze gevoelvolle aanschouwing
zag en onvermijdelijk wist van eenig kunstwerk : onafscheidelij k is van dezen inhoud deze vorm, en van dezen
vorm deze inhoud.

II. fEet Vol-Menschelij ke.

Deze eisch van het vol-menschelijke der kunst schijnt
wel de alleronschuldigste, zoodat ze ook door niemand
weersproken of afgewezen wordt. Immers ze verwerpt wat
we alien verwerpen n.1. zoowel de bovenmenschelijke als
ondermenschelijke opvatting der kunst, en eischt wat we
alien eischen n.l, een gewone, goede opvatting van het
menschelij ke in de kunst. Zeker, zeker . , daarover zij n
we het alien eens ; dit geven we alien grif toe. Daarom
juist moeten we het eens nader bezien. Want nit wat we
zoo grif toegeven, groeien de grootste misverstanden en nit
wat we alien beamen de hardnekkigste dwalingen.
Die bovenmenschelijke opvatting dan der kunst, neen,
zooals Schelling daarvan leeraarde, dat alleen mythologie,
slechts de wereld der goden de eigenlij ke sfeer der kunst
was, zoo direct zegt niemand dit meer. Maar indirect... ?
Er loopen nog veel voetsporen naar het hol van het idealisme, en niet een er van terug. En allerlei nieuwe en
oude richtingen ontmoeten elkaar in dit kunstidealisme.
Zoowel, toen Potgieter Beets naar aanleiding van zijn
Camera waarschuwde voor „de copieerlust des dagelijken
levens" ; als wanneer Wagnerianer, als Henry Thode, profeteeren dat het nieuwe, alien inderdaad vereenigende, Christendom ons zal gegeven worden door de kunst, of ook
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wanneer nieuwe levensbeschouwingen, a] s van Meijer, er
den nadruk op leggen dat Jezus zulk een groot kunstenaar
is geweest wat zijn het anders dan verschillende uitingen van het oude idealistische streven, gevolg van een
bovenmenschelijke opvatting der kunst ?
Niet anders is het met Naar ondermenschelij ke opvatting. Zeker, sinds de mechanische levensbeschouwing
van het materialisme Naar zes weken heeft gehad, slaat
ook het naturalisme, met zijnn materialistische ontkenning
van geest, vrijheid, persoonlijkheid, den terugtocht en het
zal wel niet Lang weer duren of Heymans' psychisc h
monisme en Fechner's psychophysik geven het snit aan
voor de wetenschappelijke levensbeschouwing. Doch zooals
het onbillijk zou zijn de overbluffende levenstechniek,
vrucht van die zelfde mechanische wereldbeschouwing,
voorbij to zien, zoo dient dankbaar erkend de zeer verfijnde kunsttechniek, ons door het naturalisme geleerd.
En gelij k er bovenal een practisch materialisme bloeit en
uitermate gedijt, juist omdat het theoretisch rnaterialisme
dood heet, morsdood, ja dit materialisme zich onrustbarend
breed maakt juist onder hen die de kruisbanier opheffen
tegen het materialisme, zoo is er ook een naturalisme, dat
sinds niemand meer crediet geeft aan Zola 's Le Raman
Experimental, ongelooflijk voortwoekert. Immers dit officieuze
naturalisme proclameert met zulk een priesterlij ke wij ding
zijn alleenzalig-makende begrippen, beginselen en leuzen
dat de go e gemeente deze ontkenning van geest, vrijheid en
persoonlij kheid voor hoogst-geestelij k aanziet. En de kunst
die zich op deze banen blijft bewegen, is daarom niet
minder benedenmenschelijk.
En of het nu veel beter is gesteld met ons aller overeenstemming dat het vol-menschelijke is de gewone, goede
opvatting van het menschelijke ? Ik denk dat dit voor velen
anders niet is dan een uiterst-beleefde vorm om to zeggen
dat hun private opvatting van het menschelijke de gewone,
de goede is. Terwijl ik dan even moet vragen, of hun
private meening, als die is de gezellig-anarchistische, of
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de fatsoenlijk-dogmatische, niet vierkant ingaat tegen de
norm van het vol-menschelij ke ?
Deze norm toch leg t teleologische, doelstellende beteekenis in de kunst; zegt dat deze beteekenis is het doenleven van innerlij ke waarden ; en dat de maatstaf dezer
innerlij ke waarden is de nlensch, de geheele mensch. Deze
norm is daarom zoo beslissend, omdat ze in de kunst leert
onderscheiden tusschen hoog er en lager, leert prij zen en laken,
bewonderen en afwijzen, zonder der kunst geweld aan to doen.
Dit onderscheiden nu is voor de gemoedelijk-anarchistische levensopvatting eenvoudig pedante betweterij. Zij
houdt zich, zegt zij, aan Goethe's woord :
Greift nur hinein ins voile Menschenleben !
Und wo ihr 's packt, da ist 's interessant.

Jawel, maar vergeet daarbij tweeerlei. Vooreerst
dat dit in Faust's Vorspiel zegt de Lustige Person, in wiens
woord humor meeklinkt. En ten tweede dat tusschen de
beide geciteerde regels ze deze overslaat :
Emn jeder lebt's,

nicht

vielen fist's bekannt.

Inderdaad blij kt dat zij het liefst zwelgen in dit „volle
Menschenleben" die nooit vernamen, noch minder geloofden :
„nicht vielen i.st 's bekannt". Het vol-menschelijke, wel,
meenen ze, ieder heeft het die met zijn tijd meeleeft.
Klaarblijkelijk bedoelen zij met het vol-menschelijke de
voile hurry van het menschenleven, dat zooveel overhoop
haalt wat niet interessant is, en nooit het vol-menschelijke
bereikt. Welnu, al dit leege m enschengedoe zonder inhoud,
deze norm wijst ze onverbiddelijk af. Het is al erg genoeg
dat die leege menschenlevens inderdaad geleefd zijn, de
kunst heeft beter werk to doers dan die vervelende rubbish
nog eens vast to leggen in schoonen vorm.
Dit onderscheiden is echter aan den anderen kant voor
de fatsoenlij k-dogmatische opvatting van het menschelij ke
de fuik waarin zij zich hopeloos opsluit. Zeker, zegt ze,
deze norm die den maatstaf der innerlij ke waarde aanlegt,
maakt kunst eerst tot kunst. Want het schoone is het
goede, en dus alleen wanneer kunst bevorderend werkt
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voor het goede, edele, reine, verhevene, is zij Naar roeping
getrouw. Voor deze opvatting men vindt ze zoowel bij
aesthetics als Carriere en John Ruskin, als bij het goedgezinde, groote publiek
is kunst het middel tot volksopvoeding bij uitnemendheid.
Uitstekend bedoeld, zelfs vroom, en Loch al to bekrompen. Veel bekrompener dan b.v. de Bij bel is. Pit vol-menschelijke boek neemt ook op de aangrijpende klachten van
den pessimistischen .Precliker. Schoonheid kan men niet
ontzeggen aan de stemmingsvolle klachten van dezen
moeden, ouden, onbekende, die soms moderner is dan de
modernste ; maar een dogmatische ziel vraagt, waarvoor dat
gejammer nu goed is. Of legt, willende boek en dogma
beide behouden, dock ze hierdoor beide verliezende, er
wat in; bij voorbeeld allegorie. Zooals hij zeker doet met het
Hoog lied. Want met het naleve daarvan weet hij heelemaal geen weg. Evenmin als met al die genoeglij ke
kleinigheden die het dikwerf mooi weer waken in ons
leven en toch niet passen in het leader: het goede, edele,
reine, verhevene als het doel der kunst. En wil hij,
voelende dat zij n dogma toch al to enghartig uitsluit,
zonder dit to verloochenen die heerlijke levensversnaperingen niet missen, dan krij gt het engeltj e van het naleve
lieve kleertjes aan, om een college to volgen in aesthetiek.
Maar 't helpt niets. Wat zoo toch aan to vangen met de
muziek, die immers niets anders weergeeft dan het menschelijk gemoedsleven, de onzichtbare, geweldige dynamiek der
aandoeningen, die zich reeds lang hebben geuit, voor het
dogma kon uitmaken, of ze er wel mogen zij n ?
Het vol- menschelij ke, niets minder, niets weer. Deze
norm van het vol-menschelij ke sluit zich aan bij de vorige
der eenheid van vorm en inhou d, van het in zichzelf volkomen leven, en voegt daaraan toe den onmisbaren waardemeter. Subjectief is deze waardemeter natuurlijk ; niet in het
algemeen, alleen voor ons menschen geschikt. Xenophanes
wist reeds: „hadden de leeuwen of paarden goden, zij
zouden die voorstellen als leeuwen of paarden". Ook leggen
wij dien aan bij de gewoonste dingen. Een boomstronk,
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een stilleven kan menschelijker geschilderd zijn dan een doek
vol menschen. Als bijvoorbeeld die boomstronk of bloemen
met zulk een stemmingssymboliek zijn weergegeven dat we
daaruit de ziel van een groot kunstenaar gevoelen, daarentegeri die geschilderde menschen niets zijn dan een verzameling mannequins. Eigeriaardig: die schoonheid is geen
aparte eigenschap dier bloemen. Want zoo gij ze zuiver
copieert, bloembladen, kelk, stamper en meeldraden, zoodat
een plantkundige u met zijn vergrootglas kan controleeren,
zijn ze dood, koud, zonder schoonheid. Maar als gij 11W
schoonheidsontroering, dus niet de bloemen zeif, weergeeft,
al gebruikt ge daartoe kleuren en lijnen, die bij de bloemen
zóó niet voorkomen, dan herkent ieder de bloemen in hun
schoonheid. Kunst openbaart de menschelijke schoonheidsblik, realiseert het contact dat die blik tusschen de dingen
en de menschen onderling maakt. Pit is lang bekend;
wordt geregeld vergeten. Reeds Jean Paul zeide: ,,Wieder
die Basis, noch die Mitte, noch die Spitze der Pyramide ist
erhaben, sondern die Bahn des Bucks". Kunst is dus herkennen van den vol-menschelijken inhoud der kunst; naarmate we weer mensch worden, naar die mate herkennen
we meer het menschelijke der kunst.
Pit subjectieve echter zoekt en benadert steeds het
objectieve. Onze aesthetische aanschouwing van het leven
veiwijdt, verbreedt onze menschheid. Wat Goethe van
Shakespeare zei, dat door dezen ,,seine Existenz urn eine
TJnendlichkeit erweitert ist", geldt van alle goede kunst,
voor elk onzer.
Want voor de kunst is het mooie van den mensch
dat hij noch god, noch product is, maar een oneindige
mogelijkheid. De grenzen dier mogelijkheid zet goede
kunst nit naar alle kanten. Wat waarde heeft voor den
mensch, de kunst betrekt het dankbaar binnen Naar gebied.
Godsdienst in de eerste plaats, die mysterieuse macht die
den mensch verlost van de banden der eindigheid en hem
woning maakt in de onzienlijke wereld. Wetenschap, die
waarheidsdrang, die hem het eindige doet beheerschen.
Maar ook alle aandoeningen: liefde en haat, weemoed en
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blijdschap, ernst en luchthartigheid, elke menschelijke
citing geeft de kunst een gestalte, door Welker aanschouwende herkenning onze menschheid wordt verwij d. Pus
ook de minderwaardige, zelfs negatieve menschelijke eigenschappen, trekt de kunst binnen haar gebied. En dit niet
opzettelij k, maar krachtens Karen aard ; eenvoudig om haar
wezen to ontplooien zonder bij bedoelingen, zoo argeloosmogelij k. Zij doet volkomen wat Bilderdij k beleed :
Ik stort mijn boezem nit, als 't vinkjen in de abeelen,
En vraag niet, wien mijn stem kan streelen,
Maar vier behoefte bot. Mijn dichtkunst is gevoel,
.... Ik zing en ken geen ander doel.

Pus niet om ze to stempelen als goed of kwaad, maar
om door de aanschouwing dier reeds gestempelde waarden
ons leven to verrij ken. Evenmin als de metaphysica alles
opnieuw gaat onderzoeken, nog minder betwijfelen wat de
physica Naar leerde, wel nit de door de physica Naar geleverde feiten de logische gevolgtrekkingen maakt, evenmin
gaat de aesthetica het werk van religie of wetenscb ap overdoen, dock geeft wel aan het door dezen verschafte materiaal zinnelij ke gestalte.
Evenmin als tusschen de eene of de andere religie
kiest zij derhalve tusschen partijen. Ret oude zoowel
als het moderne, de aristocratische zoowel als de proletari.erlevensopvatting, noem welke uitingen van den menschelij ken geest gij wilt, zij zegt nooit : of dit, of dat, maar
steeds: zoowel het een, als het ander. Mits onze levende
schoonheid groeit, onze gezichtskring er door verwij d, onze
menschheid er door verstevigd wordt. Die menscb heid
ontwikkelt zich tot individualiteit, die individualiteit rondt
zich of tot stijl, die stijl nit zich in persoonlijkheid, en
die persoonlijkheid is de zichtbaar geworden ziel van het
vol-menschelijke leven. Hoe weer dus oorspronkelijk
mensch, des to voller openbaring van het algemeen-menschelij ke. In zij n Schilcierij en „zien" zegt Alb. Plasschaert :
„De blij vende oorspronkelij kheid is slechts, of is nienwe
schakeering van het algemeene. Het genie is niet revolutionnair. Het genie is dat, wat het meest aan algemeens
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bezittend, dit met eigen schij nsel glorierij kst verlicht"
(bi. 29-30). Juist omdat het de kunst om ontplooiing en groei
van het algemeen-, het vol-menschelijke to doen is, wijst
zij onverbiddelijk of wat dezen groei belemmert, verhindert.
Zoo werkt deze norm van het vol-menschelij ke bij
uitstek synthetisch. Negatief, door of to snij den wat de
ontplooiing van het vol-menschelijke verhindert. Dit is,
zooals wij reeds zagen, niet het minderwaardig e of slechte
in den mensch want een werk dat de menschen maakt
tot pure engelen is geen streep minder karikatuur, dan
wat ze maakt tot pure duivelen. Geen schilderij zonder
schaduw, geen kunst zonder erkenning van de ergerlijke
dwaasheid des Ievens. Maar dit triviale heeft geen volmenschelij ke waarde, heeft dus op zichzelf Been aesthetische
beteekenis, dus geen recht op uitbeelding, en krijgt alleen dit
recht als het vol-menschelij ke geheel dit als onderdeel eischt.
Opruimen van rommel doet derhalve deze norm, en
wie even indenkt hoe wij, zonder deze hoognoodige bezigheid, in ons dagelijksche leven geen plaats weer zouden
hebben om to staan of to gaan van wege den ons overhoopenden rommel, gevoelt hoe onmisbaar en heilzaam
deze norm werkt. En of deze rommel in het aesthetische
nu bestaat in pornografie of in vroom aangekleede nonsens,,
het is rommel, en dus weg er mee ! Het beslaat plaats
waar anders een bloem kon geuren, of een jonge pond
kon stoeien, of een lief meisje kon wonen, en dus weg er
mee ! Want met een bloem, of een jongen hond of een
lief meisje kan onze menschheid verrijkt worden, met
rommel nooit. Rommel is onmenschelijk, al komt ze ui.t
de fabriek der goede bedoelingen. Even onmenschelijk
als de „Terreur" der revolutie was, die Loch in rechte lijn
afstamde van groote humane ideeen, en een natuurlijke
reactie was tegen eeuwenoud onrecht. We gevoelen die
„Terreur" ineens als onmenschelijk, niet omdat het zesde
gebod zegt : gij zult niet dooden, of uit angst voor eigen
leven. Op dezelfde wijze veroordeelen we een aesthetische
misgeboorte ineens als onmenschelijk, krachtens de norni
van het vol-menschelij ke.
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Positief werkt deze norm door scam to binden, wat de
ontplooiing van het vol-menschelijke bevordert. flit is alles
wat de menschheid in ons doet groeien : een verteederende
liefde zoo goed als een gezonde thorn, mooi weer zoo goed
als herfststormen. Naarmate de menschheid in mij groeit,
word ik een met de menschheid. Ook wat oorspronkelijk
ver van mij ligt, is het mij in schoone gestalte tegemoet
gekomen, dan ontwaakt er in mij jets dat dit nieuwe herkent en mij n koninkrij k is een provin cie rij ker ge word en.
Zeker, er blij ven grenzen ; schoonheid is niet een e, maar
vele. Doch ook zoodra mij een nieuwe ni.enschheidsopenbaring tegemoet treedt, waarmede ik mij niet een voel,
misschien nooit zal voelen, heb ik de schoonheid der nieuwe
menschelij kheid gezien, de of keer er van is overwonn en en
tot op zekere hoogte heb ik er vrede mee.
Ziehier het resultaat, dat deze norm belooft. Zij vervolmaakt het „zoowel-als" der eerste norm tot het „zoowel
het gene voor den mensch waardevolle als het andere"
en stuurt zoo, onderscheidend en , saambindend met Naar
maatstaf der innerlijke waarde, op de zuivere levenssynthese
aan. Door Naar brengt de kunst ons op die zekere hoogte
waar we vrede hebben met alle menschelijke dingen, omdat
we de schoonheid aller menschelijke dingen gezierL hebben.
Waar de schoonheidsverwondering ons gelukkig maakt,
ons een maakt met elkander. Hier reiken roomsch en
protestant, philosoof en huismoeder, schooljongen en
professor elkaar de hand. Want hier vindt ieder wat zijn
godsdienst, wetenschap of naief gevoel hem leerde in een
gestalte die voor alien schoon en heerlijk is. Hier wandelen
we alien in het wij de park der schoone menschelij kheid,
en al heeft ieder zijn lievelingsplekjes en zijn stille paadjes,
we ontmoeten elkaar telkens op de groote kruispunten en
als we elkaar met een stilien groet voorbijgaan, weten we
elkaars gedachte : Hoe mooi het is mensch to zijn; welk een
verrukking is het zich een to weten met de echte menschen en welk een zaligheid in ons de menschheid to
voelen groeien en de innerlijke waarden des levens to
smaken.
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III. De Andere Werelci.
De wereld, waarin de kunst ons brengt, is een andere
wereld. ,,Jenseits von Gut and Bose" niet alleen maar ook
,,jenseits von Religion urid Wissensehaft", j enseits van
welke levenpraktijk ge maar wilt. Deze norm in het oog
to houden verzekert de kunst htar eigenheerlijkheid en
voorkomt de ergernissen, die anders legio zijn.
Herinner u dat de kunst met haar norm ,,zoowel als" het geheele leven in al zijn openbaringen omvat, en
met die van het vol-nienschelijke daarvan harmonisch de
innerlijke waarde openbaart, en gij gevoelt: her liggen
voetangels en klemmen aan alle kanten. Godsdienst en
wetensehap zullen kiagen over machtsoverschrij ding als zj
de kunst op hun terreinen ontmoeten, en de kunst zal zich
ergeren over hun schijnheilige enghartigheid, terwiji men
onverdroten zich blijft tooien met geleende veeren. Zoo
protesteerde de Amsterdamsche Kerkeraad tegen Yondels
treurspelen, zelfs tegen zijn Lucifer - dien hij noemde:
Luisevaers treurspel... handelende op een vleesselij cke
manier de hooghe niatery van de diepten Gods" - en heeft
zoo mede het ontstaan verhinderd van wat we nog altijd
tot onze schade missen: een goed nationaal tooneel. Zoo
hebben de kunstenaars, en nog wel op autoriteit van Winckelman, zoo onbehoorljk gëallegoriseerd en gemythologiseerd, dat de huidige, onverdiende minachting van alle
mythologie voor een goed deel op hun rekening komt.
Zelfbezinning en zelfkennis zijn dus onmisbaar en deze
leert ons de norm: de kunst brengt in de andere wereld.
En die andere is wel een hoogere parallel van, doch grijpt
nooit in in deze wereld.
Ge ziet een tooneelspeler'een reeks tartufferieën begaan
die u letterlijk in opstand breiigen tegen zulk een schijnheiligheid. Na afloop oritmoet gij hem in een avondgezelschap. Missehien, als ge gelukkig nog een naleve zijt,
krijgt ge de opwelling zulk een gemeenen huichelaar de
hand to weigeren - dock, ge glimlacht even, en reikt hem
to hartelijker de hand, omdat ge nog bijtijds uw onhandig-
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heid gewaar werd bijna-volmaakte kunst to verwarren met
ook maar een begin van realiseering ervan in deze wereld.
Of ge leest van een Zondagmorgen, als de boomen
statig er ruischen, de vogels voorzichtiger ffluiten dan anders,
als de zwanen onmerkbaar voortdrij ven op de vij vers, de
open wegen rustig door het veilige land heendwalen en
alle menschen van goeden wi.11e zijn. En als ge gelukkig
nog een naIeve zijt, kan het u gebeuren dat ge u gereed
gaat makers voor uw kerkgang — tot ge uw hoofd schudt
dat dit \Irommels-mooie boek u haast een gekheid had
doen begaan, want het is eerst Dinsdag en de Zondag
nog ver.
De wereld der kunst een andere dan deze, ziehier een
norm van de allergrootste be eekenis. Karat's eisch der
„Interesselosigheit" der kunst, Schiller's opvatting van
Naar als „Spiel", die van Schopenhauer als ,,refine willenlose Erkennen", wat alles zegt bij zijn philosophie van
den wil, ook die van anderen welke Naar karakter illusie,
dit alles wij st op deze norm.
fancy noem en
Welke zoo onweersprekelij k is dat ze niet slechts
uitzonderingen, maar zelfs tegensprekers heeft. Nietzsche
Loch eischte tegenover die „Interesselosigkeit" en „Willenlosigkeit" der kunst een aesthetiek „des Rausches", „des
erhohten Machtgefiihls", „des Geslechttriebes and der
Grausamkeit", terwijl ook Guyau zijn aesthetiek grondde
op levenspraktij k en geslachtsdrift. Nog een stap en deze
kunstaanbidders komen door overijver weer tot de kunstuitfiuiting van Baco van Verulam die in alien ernst in
zijn beroemde encyclopaedie schilderkunst en muziek bracht
onder de rubriek : „Ars voluptaria" d. i. de kunst der zinnenkitteling, „daar zij toch oog en oor evenzoo moeten kittelen,
als reebraad en rhij nwij n de tong, en musku s den neus" 1),
een bepaling, waarover men wel hartelijk kan lachen, doch
aan Wier bestrijding geen mensch zijn vingers zal veil
maken.
De uitzonderingen liggen ook voor de hand. Daar
1) Geciteerd bij Otto Liebmann. Zur Analysis der Wirklichkeit.
Philos. Untersuchungen, Strasburg, 1876. S. 514.
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zijn de Psalm en; poëzie, en wel van de allerhoogste. Wie
de poëzie niet verstaat van ,,Eer de bergen geboren waren",
van ,,Die in de schuts des Allerhoogsten is gezeten",
van ,,Gelijk het p ert schreeuwt naar de waterstroomen",
moet maar zoet naar huis gaan en niet meer meespreken.
Als kunst, derhalve ,,willenlose Interesselosigkeit", ,,Spiel",
of in elk geval jets van die andere wereld die niet in deze
ingrijpt? Integendeel. Hoewel poëzie, toch nog meer
religie, aangrpende bet rnenschenhart, het buigende tot
bekeering, het oprichtende tot geloof. Hoewel poëzie,
Loch vooral gericht op deze wereld, enkel wil om deze
wereld to maken tot een koninkrijk Gods.
Met patriottisehe poezie evenzoo. Neem enkele GeuzenJedereri, een enkel ver y van Revius, van Vondel, een enkel
Ylaamsch vers van un - want van duizend vaderlandsche
liederen is er hoogstens een poëzie en vaderlandslievend
to gelijk. Welnu ,,Rergeu op Zoom, lout u vroom", en
,,Lydt n myn ondersaten," en Revius' Posfilion: ,,Ick moet
rijden, ick moet jagen, On na Grave Jan to vragen", zijn
wel zeker prachtpoezie en willen toch wel wat, en dit
met ongeëvenaarde kracht ook.
Zeker, deze uitzonderingen zijn er, maar weer als bewijs
van de waarheid onzer norm. Want het blijven nitzonderingen. Als het voor een y olk gaat dagen, het
zich zijn roeping bewust wordt, het alles moet wagen om
eigen roeping en verkiezing vast to maken, dan komen
nit de diepten van zijn ziel die kreten, zuchteri, verwenschingen, gebeden die geen literatuur, geen kunst maar
pure poëzie zijn, zoo puur, als het later er noit meer zal
krijgen. De dageraad is voor den dag het moment, meest
het mooie moment. Evenzeer bestaat de dag uit een
oneindige reeks momenten, meest mooie momenten. Doch
wie zal nit zoo dwaas zjn to besluiten: een dag bestaat
nit een onein dig e reeks dageraden?
Welnu de uitzonderiTngen erkend en daargelaten, blijft
de norm der andere wereld staan. In deze wereld der
kunst aanschouwt men zonder to begeeren : schoone vrouwen,
heerlijke parken, lieflijke bloemen, men is gelukkig in de
0. E. XIII 10
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aanschouwing zonder beg eerte ; want waar de begeerte
begint, eindigt de aanschouwing. Het praktisehe ik is
uitgeschakeld, het theoretisehe leeft to sterker. Zooals
G. Gossaert in het aangehaalde gedicht zegt : (in) „schoonheids onvruchtbaren schoot Ontslapen wij zacht tot den
wakkeren droom, Die is boven levee en dood."
Er zijn menschen, laat on.s zeggen beste _menschen, edel
en rein, voor het maatschappelij k leven misschien meer waard
dan hun tienvoud in kunstenaars, maar voor wie die andere
wereld der kunst nooit opengaat, omdat zij als sleutel gebruiken niet de norm der schoonheid, maar der maatschappij, of der moraal. Pr•ecies als er kunstenaars zijn,
ook hun tienvoud in maatschappelijke menschen waard,
voor wie de samenleving met al Naar tragedies een onbekende woestijn blijft, omdat zij de daar geldende normen
ontkennen, wat natuurlijk, ik zeg hier niet hun persoon,
maar hun kunst schade doet. Zoo grendelt ook de voortreffelijkheid der enkel-maatsehappelijke menschen voor
hen de wereld der kunst on h erroepelij k dicht. Hun begeeren en willen, meest op het hoogste gericht, eischt zoo
hardnekkig verwerkelij king daarvan, dat zij niet genoeg
hebben aan rustige aanschouwing. Zij weten zich, zij zijn
normale menschen, maar vergeten dat men met een normaal broodje geen normale sigaar kan aansteken. Heeft
kunst in schoone harmonic van eenheid en vorm hun het
vol-menschelij ke leven geteekend, dan eischen zij onmiddellij ke verwerkelij king dezer harmonic. En als kunst en
kunstgenieters hun deze aanschouwde, harmonische wereld
niet in werkeli jkheid geven, voelen ze zich bedot, bedroefd,
beleedigd, verontwaardigd. Gewoonlijk wenden ze zich
dan voorgoed ontnuchterd vazi de kunst of en ziehier
een der redenen waarom de levende kunst door vele voortreffelij ken, ja door de uitnemen dsten, feitelij k wordt genegeerd. Of, willen ze niet alle kunst missen, ze gaan zich
met een surrogaat er van behelpen en gaan zweren bij
tendenz-kunst.
Tendenz-kunst is natuurlij k niet gedachte-kunst, in
tegenstelling van gedachtelooze kunst; want nooit kunst
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zonder gedachte, in der eeuwigheid niet kunst zonder gedachte. Maar tendenz is opzettelijke gedachte ; is gedachte
als middel ; is gedachte als maaksel van begrip. Daarom is
tendenz als gewilde gedachte, als niet nit het leven gegroeide
maar door het rationalisme gemaakte gedachte, doodsbang
voor ironie, ernstig als een kip die kakelt, tevreden als
een hofjesjuffrouw op haar stoofje, en even vol goede bedoelingen. Maar als tendenz-kunst dan niet is uitsluitend
gedachte-kunst, wat is zij dan? Wel, zij is ongeloovige
kunst, bange kunst. Zij gelooft niet in haar roeping, mist
zelfverzekerdheid en bezit een kwaad geweten. In Naar
bangheid en ongeloof ontleent ze dit woord „ontleenen"
typeert Naar volko men — ontleent ze aan wetenschap,
religie, of philosophie belangrijke problemen of heilzame
overtuigingen, om daarmee haar bibberende naaktheid to
bedekken. Ja, sons drapeert ze zich heel aardig met die
ontleende taken, en beweert dan brutaal, dat zij meer is
dan kunst alleen, omdat zij wat wil. Vertrouw ze niet:
bange lieden zijn altijd brutaal. Vind het zelfs niet belangrij k waarachter ze haar ongeloof weginoflelt, of achter
vroom-doend optirisme, of achter gewichtig-doend pessimisme. Het verschilt immers ook niets of een mensch
ongeloovig is op orthodoxe wijze dale wel op moderne
manier; evenmin als het lets scheelt of hij rechts dan links
in de sloot valt. Neen, om. Naar gebrek aan kunnen to
verbergen, gooit zij het op het willed. Tendenz-kunst kan
weinig, en wil veel.
Tendenz-kunst wil derbalve van de bovengenoemde
uitzondering : dat de wereld der kunst direct ingrijpt in
deze, regel maken, de eenige regel. Die uitzondering is
mogelijk, maar als verrassing, als een mooie dageraad.
Maar gemaakt, gewild, geforceerd is zij hatelij k ; als kunst
hoogmoedig, sores onbeholpen en altij d to zwaar. Met voldoende gebrek aan zelfkennis komt een kunstenaar zoo
gemakkelij k tot ten dent-kunst..Hij weet de beteekenis der
religie voor het menschelijk leven, weet ook hoe weinig
religieus de menschen zij n hij zal eens echte C hristenen
toonen. En hij teekent Christenen die nergens to vinden
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zijn en die allerminst zouden passen in den Bijbel,
opgeschroefde, onwezenlijke figuren, aan wien het volmenschelij ke volkomen vreemd is. Of hij ziet de beteekenis
der wetenschap en ook hoe eerbiedig de menschen naar
Naar resultaten luisteren en hij betrekt als Zola zijn
menschen nit een wetenschappelijke hypothese. Zoodat deze
hoogstens zoo lang leven als die hypothese, en dan nog maar
hypothetisch levee. Of hij ziet de ellende der lagere klassen,
en ook hoe weinig de philanthropie deze ellende nit de
wereld weet to helpen, en hij sleurt ons door de riolen
der samenleving, leert huiveren, griezelen, jammeren, raakt
wanhopig onder dien berg van ellende, en daardoor to
zwak om die ellende to gaan lenigen. „Man merkt die Absicht, and man wird verstimmt".
Daardoor bereikt de tendenz-kunst niet slechts het
omgekeerde van wat zij bedoelt, maakt de christelij ke
tendenz-kunst slechter christenen, doet de wetenschappelij ke
tendenz-kunst to snel spreken van het bankroet der wetenschap, en maakt de philanthropische roman-kunst slechter
philanthropen maar ook slaat Naar kunst uit den acrd,
en vervalscht als ontaarde kunst den smaak.
Want zuivere kun st geeft ons innerlij ke waarden, die
als innerlijke niet direct to realiseeren zijn. Zij aanschouwt
en erkent de verheing en den troost der religie voor den
mensch, maar zij wil niet zijn religie. Een sterk Arlan die
de handen vouwt en bidt als een kind, een Jong paar dat
op hun huwelij ksmorgen neerknielt om Gods zegen to
voelen dalen op hun gebogen hoofden, doers voor den buitenstaander een aesthetische handeling, dock voelen zij
het zelf als zoodanig, dan is daardoor al het religieuze nit
hun daad weg : ze bidden niet meer, en worden niet ingezegend, ze spelen comedie. Het omgekeerde is even waar.
De kunstenaar die ons een bidder teekent, maar nieer om
ons to leeren bidden dan om ons een bidder schoon to
doen aanschouwen, leert ons zeker niet bidden en laat ons
evenmin den bidder zien. Gij herinnert u dat IHeine's „Du bist
wie eine Blume" eindigt met „betend dass Gott dick erhalte",
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welnu de tendenz-mensch is in staat to zeggen : lees Heine,
hij leert u bidden.
Derhalve : de aesthetische wereld begint, waar de werkelij ke ophoudt. Zij brengt in een hoogere wereld, die harmonisch staat boven de alledaagsche, en onaantastbaar blijft
voor het triviale, onbelangrij ke des g ewonen levens, maar
in deze hoogere wereld waar het vol-mensehelijke zich harmonieus ontplooit, leeft de mensch weinig persoonlij k, niet praktisch, niet met zijn wil. Kij heeft daar wel een hoogere
gewaarwording van de ding en, maar de hoogere dingen
gaan niet over in zijn bewustzij n. nij heeft daar alle schatten
van henlel en garde, en deze in gouden vaten, maar hij
heeft die schatten alleen in de aanschouwing. Terwijl daarentegen de religie b.v. hem ook die schatten geeft, en niet
in gouden maar in garden eaten, onaanzienlijke, breekbare
vaten, maar in die aarden vaten bezit hij die schatten,
zekerder dan hij zijn eigen lichaam bezit. Die aanschouwde
wereld der kunst is dus en hooger en lager dan deze wereld,
en daarom n oenlen wij haar: de andere wereld.
En door het beheersehen van deze andere wereld heeft
de kunst haar onaantastbaar terrein, Naar eigenheerlij kheid naast wetenschap en religie en menscb elij ke samen,
leving. Haar eigenheerlijkheid brengt mede dat zij zich
niet in dienst heeft to stellen van wetenschap, of religie, of
volksopvoeding . Integendeel, zij is van goeden en edelen
huize, en zelfrespect is niet haar geringste deugd. En als
zij in edel zelfrespect Naar wezen vrijelijk ontplooit, en een
wereld schept waarin eenheid van inhoud en vorm verlost
van alle dualisme ; een wereld, waarvan de mensch middelpunt en maat is, de vol-menschelij ke mensch in Wien ongeziene eeuwigheden op ontwaken wachten ; en ten slotte
een wergild, waar dit alle tegenstellingen in hoogere synthese samenvattende levee niet wordt opgehouden of
wordt gebroken door een telkens tegenwerkende praktijk,
omdat dit leven bestaat in de werkelij kheid der aan schouwing dan is die andere wereld van onvergankelijke
waarde voor deze. Niet direct, maar daardoor to meer
indirect. Alleen door parallelisme
en dit is niet weinig.
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We kunnen slechts in een wereld to gelijk leven. Maar
wel in de eene levende, de heerlij kheid der andere aanschouwen. Als we vermoeid van de praktijk des dagelijkschen levens de binnenkamer sluiten, en door de aanschouwing van beeldende of stemmingskunst ons laten omvangen door het synthetische alleven der kunst, hoe wordt
onze ziel verkwikt, hoe ons mensch-zijn verwijd en versterkt. Evenzoo als we vermoeid, verzadigd van aanschouwing door de open deur het werkende levee weer tegemoet
gaan, hoeveel belangrijker is het geknutsel der praktijk
en de kleinste openbaring van werkelij k leven ons geworden, nu we hoorden van een harmonie des geheels, waarin
elk deeltje past in den rhythmus der synthese. En elke
wereld heeft Naar eigen wetten en eischen ; en hoe voll er
we deze wereld meeleefden, des to voller zal ons de andere
wereld worden. Maar nog eens de andere blijft de andere.
De kunst is geen dienstmaagd, zij bewoont Naar eigen huis.
Ten slotte verontschuldig ik mij niet aandacht gevraagd to hebben voor dit onderwerp. Want we zien
alien dat de kunst meer in het midden van ons levee kwam
to staan, wonderlij k de aristocratische kunst zoo midden
in het gewoel dezer democratische dagen. Dat kan ons geink, ook ons ongeluk worden.
Ons oilgeluk, als b.v. dominees gaan denken dat zij
niet meer religieus maar aesthetisch moeten preeken, en
professoren dat zij niet meer wetenschappelij k maar aesthetisch moeten college geven. Dit is de grofste vorm van het
dreigend gevaar, de schoonheid in dienst van het egoisme.
Een fijne, gevaarlijker vorm is als de mensch van schoonheid alleen wil levee, en vergeet dat de kunstkosmos deze
wereld'laat zooals ze is, en hij de tack heeft: mede to werken van deze wereld een kosmos to maken.
Ons geluk als wij van de kunst leeren en dat de volmaakte wereld bestaat en aan welke normen deze gehoorzaamt. Zinnelijker, plotselinger toont ons de kunst deze
volmaakte wereld dan de religie, omdat deze eerst blind
maakt om to leeren zien, eerst vernedert om to verheffen,
omdat deze ons wil overzetten in die volmaakte wergild
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wat nooit zonder strijd gaat. En omdat de kunst zonder
persoon1jken strijd ineens overbrengt in die harmonische
wereld, zien we daar ook rustiger nit welke normen de
synthese opbloeit.
We plukken daar de blauwe geluksbloem, nergens
anders to vinden. her is vriheid gehoorzaamheid, en de
een]ing is hier de mensch wiens hart met dat der geheele
menschheid slaat accoord; pier is synthese de natuurlijke sfeer.
Vandaar ons alle y verlangen naar, ons geloof in kunst.
Wat we toch al smartelijker missen is levenssynthese. Onze
tijd drijft oils alien op den weg van het specialisme; het
is dwaas, verkeerd zich daartegen to verzetten. Maar het
ideaal der synthese b1jft wenken, lokken. Dit is de onverge1jkbare heerlijkheid der kunst. ZiJ kan ons leven Been
inhoud geven; vandaar blijft het bestaan van den kunstenaar
altijd problematisch. Is zjn kunst hem ernst dan zal hij
allerminst de norinen van het practische leven willen afschaffen. Want die geven hem den strijd, de conflicten, de
tragedies, de bouwstoft'en, den inhoud voor zjn kunst.
Maar maakt hij van dien door het ]even gegeven inhoud
schoonheid, zoo geeft hij de natuur natuurlijker en het
leven vollediger dan de werkelijkheid ons die schenkt. Dus
aanvaarden wij zijn werk dankbaar as normatief, omdat
het zonder aan de normen van ons persoonlijk leven to

raken, ons de heerlijkheid van het normale iaat zien, en
zoo, zonder direct ons jets to doen, een weldaad wordt in
ons leven.

OPEN LUCHT
DOOR

P. RAE SKIN.

Ze verdienden buiten.
Nageblaft door den waakhond, wiens kromgesteven
staart bov en het pU ntdak van 't hok onradig peen en weer
sloeg, overstak Jongeneel het boerenerf, paste-weer-terug

op den straatweg waar zij wachtte, de negotiemand
tusschen twee kinderen, die onder zijn dekenwarme jas
veilig gereden werden, telde onder haar oogen op 'n handmet-geld 'n paar winstcenten uit waarvoor-ie 'n kwartier . .
'n halfuur wel had moeten prates, beloven en liegen . .
raakte, naar de boerderij omki.j kend, niemand groetend,
even nog aan z'n pet en liet Naar voorgaan. Bukkend
plukte hij, dadelijk treffend, 'n grashalm dien hij met
smakende lippen verteerde en waarmee hij 't speeksel
onderhield dat hij voor zijn koopmanswelsprekendheid
noodig had. 'n Paar stappen achteraan komend, liep hij
in het stof van den zwaarbevrachten kinderwagen ; toch
week hij niet nit; zijn aandacht bewaakte wel den winkelglans der brooze galanterietjes, maar niet meer het behoud
van zijn plunj e ; de kleeren die hij afgedragen kreeg droeg
hij, zonder er hart voor to hebben, op ; alleen het boezeroen dat frontje en vest en horlogeketting vervangen en
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kienren moest bij zijn eveneens ziehtbaar-gedragen bretels,
koos hij zeif; over den kraag van zijn ongesloten j asj e
hing 'n grijze das die, ongestrikt, den p als bloot liet; 'n
pet overdekte zijn kleine gezicht waarin de gave verminking van een glazen oog Ievensange armoe voorspelde.
Tevreden volgde hij en keerde zijn gelaat naar de weldadige koelte die luwde nit het bunderverre land, dat
tussehen boerderijen-opbouw zijn groenen aanleg windvrj
tot den straatweg uitstrekte; tusschen bekende stadstorens
wilt hij nu daar heel in de verte 't straatje van het yolkslogement, waarin hij vannacht nog geslapen had en hij
voelde 't als een voorrecht boven zoovelen die in groeiende
stadsbroeiing moesten verdienen, dat hij in openluchtschen
omtrek kon verkoopeu; hier was hij ook bede1aar-f en
heette hij kóópman, die over dorpen-uitgestrektheid grootsteedsche nijverheid uitdeelde.
Blootshoofds ging zij voor; 't hoedvormig-verzorgde
Naar vertoonde rondom goedkoope haarkarnmen 'n blond
sieraad van troszware krullen; droef ziekte er ônder Naar
bleeke gezicht dat lusteloos voor zich uitstaarde, tot onverwachts een verrassing van gaafwitte tanden hoofdknikte
tegen de kleintjes, waarvan geen oogjes-opslag Naar ontgaan was. 'n bode ornslagdoek sehoudermantelde over
'n bloese die, zichtbaar versteld, donker en lieht groende;

om Naar zwangere lichaam hing de rok hooggetild en onder
de rafelsche strook stoften viltslappe mansschoenen.
Zwijgend vorderden ze; 't eenige geluid kwam van
den mandwagen, 'n gevloehten wieg vastgeschroefd op
wielstellen, die zonder huip van veeren den zwaren last
kraakijzerend voorthielpen.
Bij de volgende woning nam hij de negotiemand weer
op en ging. Zij bleef voor 't open hek en tilde nit den
wagers 'n kleintje dat ze op den zit van Karen arm gekeerd
hield naar de staldeur, waar ze vrouwen achter bezig
wist - die kochten, als hij niet overreden kon, dikwijls
nog afleen orn haar. Hij liep in schaduwval van hooge
boomen en hield zoolang de oprit duurde, het veilige
midden tusschen karrenspoor, waar geen lage tak zijn
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teeren voorraad schaden kon. hit rijk beplanten voortuin
kwam een bloemengeur die Jongeneel deed opzien naar de
rustbank-voor-het-huis, naar de gevulde grintpaadjes waarin
de zomerpronk g eharkt lag; wat ginds in groote stad,
bedacht hij, tusschen schuttingen verborgen wend gehouden,
bloeide pier, en even veilig, aan d' open weg voor iedereen,
voor Naar bij 't hek, de kinderen, m aar 't meest voor hem; hij
had, op vasten tijd langskomend, de plantjes als dood gekend,
ze weer zien groenen, knoppen ... den angst voor 't grillig
voorjaar meegevoeld en nu genoot hij mee van den
gekleurden oogst ; het middenperk, waar de boerin 't meeste
voor gevreesd had, zag hij aan alle kanten rood gelukt ; . .
kwam door zijn raad waarnaar de vrouw geluisterd had
en dadelijk onderging hij, die van giften leven moest, de
blij de ontroering die weldoeners onder 't geven overmeestert ... even maar ! voor hem lag in greep van zonlicht 't open erf, waarop n cast lage woning 'n kerkhooge
schuur tot aan den slootkant reikte ; 't gevaarte was van
hout en rondom toegetimmerd; schuurtjes-zonder-ingang
steunden tusschen: het nabije pout en keerden als in
stedenbouw elkaar hun roode en zwarte pannen toe; op
het rondom ingebouwde erf opende 'n enkel woonraam ;
zonder op de leegbewoonde plaats to aarzelen, stapte
Jongeneel naar den gordijnenpronk, waarrnaast de ingang
voor stal en woning was. De hoofddeur die op het bloementuintj e opende, werd nooit gebruikt ; de huisgan g evenmin ;
de doorloop naar de woning liep langs den stal. Dadelijk
tilde hij zijn mand op de gesloten staldeurhelft, nam 'n
zwart dekzeiltje weg, en waagde, met voile hand z'n pet
even aanrakend, 'n paar vriendelij ke woorden ; zijn zwakke
stem, waarin de smeektoon vastgeneuried lag, vulde de
stalruimte niet.
„Vandaag niet koopman !" waarschuwde de boerin,
over volte van emmers gebukt blijvend.
Opnieuw-beleefd mompelend keerde hij zijn kleurenm and, die tegen de staldonkerte opzomerde, naar 'n anderen
hoek, waarin hij kij klust bespied had bij twee vrouwen,
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die op de luide stem der boerin hun werk gestaakt hadden
en omkeken.
,,Mooie toiletspiegeltj es, haarkamm en, armban den,
kraien, snoereri.,. als ii zelvers uitzoeken wilt!".., en
meteen zette hij, de twee in den vaistrik van zijn lokstem
gevangen wetend, de nand op de groene zitbank die
tusschen de steerien van den stalrnuur en 'n gel bestraat
vloertje paste.
,,Kom je ze weer van d'r werk afhouden, koopman ?"
vroeg de boerin die, ook naar buiten gekomen, eerst op
keek naar de lucht die voor vandaag belofte van broeihitte
in-had. Blij om den prachtigen dag voor den hooibouw
liet ze hem uitpakken.
Onder de oogen der vrouwen diepte hij nit zijn mand
telkens andere kostbaarheden of van ééu artikel meerdere
soorten; spelden en kokertj es, scharen, messen ... . tot aan
't heft toe van staal.., hij verkocht niet anders dan echt
ze behoefden hem niet to gelooven... kijkt u maar
dichtbij en hij wees naar den sternpelnaam-in-het-geschuurdemetaal... kwain regelrecht nit Duitschland,,. carton netjes
waarop knoopen gestikt waxen, doziijnen... voor die daar,
echt been, moesten ze in de stad zilvergeld geven, verkocht
hij voor 'n paar kóperen centen!... en dit dan! ... z
behoefden niet to koopeii, hij Wilde alleen laten zièn, en
geduldig ontwikkelde hij nit zijn toovermand almaar kant,
kant, die geeneens meer in alle stadswinkels to krijgen
was, zoo zelden werd die... ziet u wel, tot aan 't end toe
edit leant ... en hij stond van het geelgemetselde straatje
meer dan een banklengte verwijderd en hield het borduursel,
dat overal dichtbij bezien worden mocht, 'n pooze in voile
lengte over 't erf, tot hij plots naderbijkomend, ruw handtastend, boven de bank de kostbare stof slordig-gevouwen
losliet, zoodat de vrouwen verschrikt waarschuwden ....
maakte niemendal nit, stelde hij lachend gerust, hij verkocht geen namaak die je ontzien moet... alles was eerste
kwaliteit en daarom ijzersterk... Als ze hem konden toonen,
- doet er niet toe kort of lang geleden - maar dat van
zijn artikelen, buiten hun schuld, gebarsten was... gebogen
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gebroken .. , gaf-ie zoo 't koopgeld weerom .. , zouen
ze in de stad niet slim van 'm vinden .. , niet goochem ! .. ,
maar hij hield niet van die grootsteedsche eerlijkheid, die
van stiekeme winkeldonkerte profiteerde.. , daarom durfde
hij den buitenweg op... durfde zij n koopwaar dan ook
uitstallen in voile daglicht, hier onder de zon ... als-ie
bedriegen wilde zou-ie rij k kunnen worden misschien .. .
maar hij benadeelde liever zichzelven door 'n ander .. .
hadden ze dit al in huffs? en hij toonde pleisterboekjes,
onmisbaar voor buitenmenschen, die bij spoed-gevallen
meestal zonder geneesheer moeten dokteren .. , opende 'n
cartonnen doosje, waarvan het deksel met de baste van
een onbekende naaktschoone versierd was en woelde nit
zilverblad omhulsel een volgende verpakking van vloei,
vloeiomslag, groot vloeiblad .. , alles nog na to gebruiken
voor sieraden als van deze zeep niets meer bestond ! .. .
bok 'n voordeel dat ze heelemaal opsmelten kon.... De
vrouwen snoven met vergraagde neusgaten; de boerin vroeg
n aar den prij s.
„Prijs ?" overvroeg Jongeneel „als u naar prijzen vraagt,
moet u daar wezen" en hij wenkte, omdat zij n handen in
de negotie woelden, met zij n hoofd stadwaarts, : „char
vragen ze voor een klein stukkie zeep prijzen en geld. .
maar als 't mijn vier centen kost inkoop en ik vraag uwe
vij f centen terug ... noemt u dan een cent voor man,
vrouw en kinderen 'n prij s ?" Hij scheen geen antwoord
to verwachten, bukte dadelijk weer over z'n mand waaruit
hij ' n snoer trok, dat hij over den donkeren achtergrond
van zij n mouw uitvierde ... „ziet u non ?" vroeg hij .. .
„glas niewaar ? kralen van wit glas ", beantwoordde hij zelf,
na 'n pooze gewacht to hebben : „nou moet u 's effe daar
blij ven !" vermaande hij en stapte nit de schaduwplek van
de rustbank, tilde op 't open erf standhoudend zij n hand
in de hoogte en beurde de kralen boven z'n pet uit .. .
„Ziet u nou ?" vroeg hij zonder zelf op to zien, overtuigd
dat de zonne, zelve zwerfster, hem, zwervenden koopman,
in den ochtend wel 'n avondrood voor zijn snoer afstaan
zou .. , even wentelde hij de kralen in de bevloeiing van
...
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't lieht en bespenrde aan de verrukte vrouwengezichten de
rose-verwordirig van 't glas dat aan alle kanten gekleurd
bleef... tot hij 't weer glas wit terugbracht ... ,,wat I
kralen van wit glas heette", verbeterde bij, ,,zijn glaspr1en... kleuren ook bij lamplicht... en kan n dragen
om den hall, om den pols... probeert u zeif ook maar 's !"
vergunde hij, 't sneer overreikend; riieuwe snoeren die
groen en blauw kleurden gaf hij aan de twee andere
vronwen; en terwiji die als in een bIindemansspe1leije met
hoogtastende handen de snoeren verwisselden, pakte hij in.
,,Staat uw tnintje d'r rnooi bij !" sprak hij, tevreden,
'n effen gezicht bewarend, zonder schijn van jaloerschheid
alsof hij ook zeif 'n lap grond bezat.
De boerin knikte goedkeurend; Jorigeneel z'n raadgeving, die ze zich nog heel goed hengde, was flog zoo
kwaad niet geweest.
,,'n Eerlijke koopman !" plaagden de twee jongeren, die
naar zijn vrouw en kinderen vroegen.
De boerin bracht de gekochte galariterieën naar birinen,
kwam met geld en snoeperij-voor-den-kinderwagen terug,
betaalde en klachtte gliinlachend over den vermorsten tijd.
Na 'n glas melk gedronken to hebben gaf Jongeneel
'n paar haarspelden toe, verzorgde onder den jaskraag die
z'n hnid moest besehermen den riem, waaraan hij de viand
droeg en Bing zonder uit to wij ken voor den hoed die
bij de vronwen blij vend, hem nablafte. Weer bij den wagen
dwarste hij de wand tussehen de kleinen, gaf snoeperij en
geld over, plukte 'n riieuwen halm en volgde de knarsende
wielen die stuifzand nit het verdroogde voetpad opwolkten. Hij bediende ook de woningen aan de overzij
van den weg en verkocht - hoogst zelden echter aan voorbijgangers. En bijna altijd had-ie, na afdoening
van zaken, 'n praatje over bloemen - vruchtboomen hooibouw - vee - over huisgenooten - over zieken over uitgetroriwden —; van veel rijk geheeten woningen
kende hij de zorg, 't verdriet; bij enkelen kwam hij louter
uit belangstelling 't erf opgeloopen, sprak troostbedoelend
mee en ver±rok zonder over eigen koopzaak to hebben ge-

78

OPENLUCHT.

ritseld. Buiten tusschen buitenmenschen vond hij vergoeding voor de miskenning die hij verdragen moest van dienstboden-in-de-stad, die op 't zien van zijn galanterien, kwaadgestoord, terstond sloten of nit een bovenraam nee-wenkten.
Buiten kwam hij in de wonin gen, soms in 't woonvertrek,
waar hij op 'n wand, 'n schoorsteenmantel of op 'n least
'n leege plek veroverde voor zijn galanterien. Buiten gaven
ze hem tijd zijn voorraad uit to stallen, aanhoorden hem
en zelfs die niet kochten prezen zijn negotie, prezen zijn
welsprekendheid, noemden hem „geboren koopman", weigerden beleefd en vriendelij k of weigerden-vandaag-alleen
en dongen of tot koopbelofte-voor-als-t-ie-weer-terugkwam.
Den heelen dag benutte hij voor zijn handel langs den
weg ; ook was er dag verdeeling in zijn zwerftocht, die met
den avond eindigen moest bij 't eerste dorp, waarin hij
overnachten wilde. Op de boerderijen die aan het dorp
grensden trof hij 't manvolk al, terug van 't land, vereenigd met de vrouwen op het erf, bij de rustbank of in
de koelte van den stal verkocht hij pas zijn eerst^
sigarenpijpjes, nikkelen lucifersdoosjes, zakmesjes, heerendassen, dasspelden. Bij het dorp, achter struiken van een
zij weg, werd halt gehouden ; daar, achter de beschutting
van groen en kinderwagen, waar geen nabije vreemde
mensehen hinderden, overzagen ze hun negotie-voorraad,
tel.den ze hun winst, verborgen ze hun blij dscb ap. Voor
hen lag 't verste Weiland als vergaan in vloed van zomeravond-dauw die, door veroverend zonnerood als uit de
wolkenlucht verjaagd, omlaag verwoestte en land en vee
en woningvele boomengroepen wegwinterde in mist, waarin
Been kleur gespaard bleef ; zon-good weerkaatsing was
alleen vooraan in sloten, die verderop &n werden met den
dauw ; onradig-stil vorderde de verwoesting van den dag ;
ver van huis ontviel het zaamgehoopte vee, geluidloos ;
'n late boerenwagen vluchtte over 't groene land dat,
ongebaand, gerucht van wielen smoorde; de schemeruren
brachten nog bij daglicht avondstilte, nachtrust over 't
land, 't vee, de menschen die van ochtendvroegte of gearbeid hadden ; even klonk 'n klaphek achter 'n man die,
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nit overland gekomen, den straatweg overstak en boerenerf
op liep. Meer dan 't zornerlandsehap, boeide Jongeneel de
stiFLe van den avond waarin hij al miste tal van woningen,
die, weggeneveld, nog alleen hoog boven luchteffen
danwgrond groenwolkend reikten; hem zinde 't languit
in grasrand uitgestrekt mi achterover liggeri; wat hij na
afgeloopen sjouwdag in volgewoelde gelagkamer van stadsvolkslogement niet hebben kon, genoot hij, vrij en ongestoord, in d' openlucht: herstelling die voor den anderen
dag genezing bracht aan zijn vermoeide lichaam, dat overal
onder de kleeren pijnlijk voelde; diepademend bewaarde
hij inwendig frissche lucht die deugd deed in zijn longen,
tot hij luidloozend de gezodheidskuur
ri
hervatte; wakker
blijvend, de toeoogen onder beschermirig van de petklep,
overlegde hij met haar die 't rommelbedje uit den wagen
luchtte, de kinderen verzorgde. Plots stoorde 'n kerkklok
die laatste Angelus voorluidde .... even 'n gebedspooze
stilte ... . geruchten weer nit open galmgateii slagkort
gehouden kianken als van Roomsche altaarschel, die de
gem eente ronwmoedig voorkiopt.... Jongeneel kwam nit
zijn luie houding overeirid... Loch bad hij niet; de bederoep die ach ter hem en over zijn hoofd p een 't wijde
land inging, was voor die andere menschen, die 'n wooing
hadden op de wereld, 'n vàste woonplaats fangs den straatweg - 'n vàste zitplaats in de kerk - die to vràgen
hadden in hun bidden - beseherming tegen diefstal, tegen
storm en tegen brand en tegen bliksemvuur; was niet voor
hem die met lichten duw van vrouwenhand zijn eigeridom
op garde reed.
,,Willen we?" vroeg hij, overeind komend.
In de dorpsstraat was vertier van kinderen, van groote
meisjes die blootshoofds en gearmd wandelden, van vol
wassenen die in hun eentje rookten of oliesparend buitenshuis voortbreiden. Op 't midden van de straat reed Jongeneel, zonder aandacht voor de dorpelingen die voor hun
dorpsnaam toch nooit bij ,,bedelvolk" kochten. Halverwege 't straatje sloeg hij of naar deur van herberg die
onder overkapping van kastanjelommer donkerde, en binnen
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reeds lamplicht verbrandde ; daar moist Jongeneel in vrij
tuinschuurtje nachtverblijf en eten voor 'n paar goedkoope
centen met bedongen vernieuwing der vloeirozen aan de
olielampen ; den heelen avond zat hij op met Naar in 't
gezellige cafe, waarvan de pasgeschrobde vloer met voederhelder zand bekorreld lag; in 't midden pronkte onder
licht van eigen lamp 't billard, in 't kleine dorp het
eenige ; en met den klank der rustelooze ballen duurde
in lage zaal, die stemmenvolte niet verteren kon, verward
gepraat van mansvolk om de spelers.
„Nou nog zaken doers koopman ?" vroeg er een die
't eind van de billardpartij afwachtend, rondslenterend
stil hield bij 't tafeltj e waar Jongeneel vloeirozen maakte,
en zij n negotievoorraad bij vulde.
„Hard werken en lang leven, bags !" klachtte Jongeneel, en toonde, om de aanspraak van een vreemde, 'n
blijgestemd gezicht.
„'k Boor 't al !" zei de ander gewend nit klachten
to verstaan, „en w at je 's avond s bij verdient breng je
morgen naar den notaris, he ?"
Lang duurde de scherts tusschen dorpeling en stadskoopman, die over dorpsaangelegenheden meepraten kon
en voor de bezoekers geen onbekende was.
Toen de wand klaargevuld stond, Bing zij naar bed;
hij bleef nog in gezelligen praat bij 't billard.
Den volt enden morgen hervatten ze weer h un tocht,
die van dorp tot dorp reikte tot aan de stad waar ze
opnieuw konden inkoopen voor de terugreis, die langs een
omweg over andere dorpen liep.
Zoo bewerkten ze den omtrek tusschen Haarlem
en Leiden.
Hun oudste was goedgevormd geboren.
Zij had anders verwacht.
Toen zij, drie jaar terug, zwanger liep van Naar eerste
werd ze weer als in kinderj aren mishandeld ; 't kind dat
zij, ongetrouwd, ter wereld zou brengen, heette lastpost,
opvreter van 't Been Naar ouders met zwerfnegotie verdien-
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den; elken dag hoorde ze bedreigingen tegen Naar kleine ;
om deze to treffen werden h aar ong elukken toegewenscht ;
h aar vader kon als-t-ie h aar to slaan zocht zoo valsch
raken, dat-ie z'n slagen nuchter berekend moest hebben ;
d'r broers, vechtersbazen die agentensabels aandurfden,
weigerden voor 'n hoerekind geld of to dragen en liepen
op Jongeneel dien ze meer dan eens mishandelden, tot ze
'm eindelij k door een diepen tref in het oog levenslang
verminkt hadden ; then was ze net hem weggevlucht; ze
had 'n briefje gelaten waarin ze schreef weg to gaan om
't levee van Naar kindje to redden; ze behoefden naar Naar
niet to zoeken ; als ze de politie er in moeiden verdeed ze
zich, maar terug kwam ze nooit ; - in plaats van on derteekening waarmee ze nooit to doen had gehad, krabbelde
ze boven den brief, dien ze zonder titel begonrnen was,
„Moeder". De vlucht nit een vreemd volkslogement, dat
niet als 'n ouderlijk huis hechtte, vi gil Naar gemakkelijk,
alleen in 't begin van de refs voelde ze heimwee zoolang
de trein nog langs bekende dorpen reed, waarin zij, op
zwerftochten met Naar ouders, van vreemde menschen dikwijls de eenigste vriendelijkheid ondervonden had: met betraande oogranden schouwde ze naast 't couperaampje naar
den benedendijkschenweg, waarlangs ze de gastvrije geveltjes
telde, soms bij meerderen under &n dak tegelijk, tot het
nieuwe landschap aanving, waarin ze geen bekenden had.
Aandaehtig tuurde ze naar buiten ; ofschoon gewend aan
boerderijen-welvaart, aan open land, aan slagordelijk-geplante dennenbosschen, boeide h aar, zoolang met spoorrit
het gemakkelij k uitzicht duurde, voor het eerst 't wisselend
natuurschoon waarvoor ze op zwerftochten onoplettend bleef;
met kennersblik die meer naar huizen keek dan achterland,
verdeelde ze de streek in slechte en voordeelige loopwij ken en
schertste over rij kdom, omdat Jongeneel spaarcenten bij zich
had. Ze reisden door tot Haarlem, waar hij bekend was. Stijfgezeten kwamen ze overeind en besloten dadelij k tot loopen
om de napijn kwijt to raker van de harde zitbank, die
hen nog weer geknoeid had dan een buitenmarsch. nun
volkslogement was in de Withstraat, winkel- en cafestraat
0. E. XIII 10
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in doolhofbuurt van stegen en overwelfde gangers die
openden op ingebouwde sloppen. In de voile wachtkamer
van „de Witte Z waan" trof J ongeneel beken den ; ook de
papegaai scheen de nieuwe stem herkend to hebben ; 't
dier, 'n zeemanscadeau dat in dure koperen kooi bewaard
werd, lichtte met z'n kop den doek die s' avonds, tegen
pijniging van lamplicht, de tralies overdekte, en schreeuwde.
'n KJeefvaste rook van stikkende tabakslucht hing in de
kleirne ruimte die gees spuiing had en vol was 't er van
mannen, vrouwen die aan kleine tafeltjes, langs twee
wanden uitgezet, of om de lange middentafel kran tennieuws
beredeneerden, kleeien herstelden of negotieprulletjes
kunstvaardig draaiden. 't Buffet was bij het raam. Jongeneel
wenkte de juifrouw die met eenige dochter de zaken dreef
en volgde naar het achterkamertje, 't eenige woonvertrek
der beide vrouwen dat voor de anderen verboden toegang
was, maar telkens bij komst van nieuwe gasten diende voor
mededeelingen die alleen gefluisterd konden worden ; daar
staan de tusschen stoelen, die met opgestapeld goed onbruikbaar stonden, omdat boven alle ruimte ingenomen was door
bedden, vertelde hij eerlij k en oprecht z'n vlueht, z'n
plannen en overhandigde z'n geld aan de waardin, die nog
nooit 't vertrouwen van Naar zwervers had misbruikt.
Boven kregen ze aan het eind van den siaapzolder een
door gordij nen afgesehoten hoekj e dat voor getrouwden
bestemd heette en onbewoond stond. Vermoeid van de reis
zetten ze, hun vrijheid to pas brengend, hun eersten nacht
voort tot den volgenden middag, waarop ze dadelijk hun
inkoopen deden ; langer tij dverlies gundeu ze zich niet;
de stad Haarlem had zij gisteren al gezien op hun doorwandeling van 't station; ze verlangden beiden naar buiten,
naar kennismaking met de humeuren en kooplust van
Hollandsche boeren menschen. Weken, sours maanden bleven
ze zwervend en namen bij hun terugkeer altij d hun intrek
in „de Witte Zwaan", waar ze zelfs bij volte op ligging
rekenen konden.
Met hun negotie hadden ze voorspoed ; zij n weisprekendheid redevoerde op elke boerenwoning even geestdriftig en
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wekte koopgraagte ; ze verdien den naast het geld, dat ze
denzelfden dag weer voor voeding en onderdak moesten
uitgeven, ook nog spa ircenten voor de komst van den
kleine ; menschen als zij die, verstooten, ook zelven verstoot
hadden, mochten — had de weduwe nit „de Witte Zwaan"
vooruit gewaarschuwd
niet to veel op vreemde hulp
vertrouwen ; schande
hoer
en hoerekind zou de stille
meening zijn ook van die menschen die zich, nit medelij den, nog zwijgend terug zouden trekken ; misscbien
dat ze met geld nog Kier of daar 'n liefdedienst gedaan
konden krij gen.
Ze beviel van Naar eerste in een dorp, waar Jongeneel
voor 'n korten kraamtij d 't achteruitj e van een arbeiderswoning gehuurd had. Godsdienstige dorpsvrouwtjes staken
de hoofden bijeen om het stadsgruwelij ke, dat hen bier
in hun altij d-fatsoen lij k-bewoond dorpsbuurtje overvallen
had... 'n vrouw die voor 't eerst moeder geworden, niet
sprak over 't doopen-laten van haar kind!... 'n Kind dat
op 't stadhuis niet eens op den naam van zijn vader stond
ingeschreven ! .. , dat zoo'n heidensehe bezoeking juist hen
overkomen moest ! ... ze hadden hum kinderen gewaarschuwd en die stapten zonder in to kij ken, met gehoorzaamheid pronkend, de kleine schuurruitjes voorbij waarachter „'n duivelskindje op hen loerde"; alleen de
grooteren, die meer dan anders voorbijgingen, gluurden
naar binnen. De eerste belangstelling ondervon.d Jongeneel
buiten, op de boerenwoningen langs den weg, waar de
bewonei s door tegenslag-uit-de-lucht en rampen met eig en
vee begrip hadden van noodlot en toegeeflijker gestemd
voelden voor de zonden van zwervers. 'n Paar weken
later ontving zij een brief van haar moeder die, zelve 'n
verren leant nit, 't geboortebericht overtijd had ontvangen;
ze liet schrij ven dat thuis alles onveranderd g ebleven was,
waarvoor zij, na Geert d'r vlucht, nu alleen stond; nu
Jongeneel er niet weer was, vochten de jorigens weer met
de politie en vader z'n natte liefhebberij kostte nog altijd
de overcenten, die zij soms en dan nog na de grootste
opofferingen gespaard had; achteraf was ze toch blij ook
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dat Geert al die narigheid nit was; thuis zou d'r dochter
n ooit tot een bestemming gekomen zijn; 't had dus zeker
zbb moeten wezen ; ze berustte en gaf tegen God Naar
eigen hoofdbreken op; vrouwen die rij k Wonen ondervinden
van hun kinderen misschien even erg; en Wie Weet wat
Naar als moeder nog boven 't hoofd had gehangen also
Geert getrouwd was geraakt met 'n jongen, die den card_
van d'r broers in-had; nou kon ze, omdat Jongeneel
oppassend was, tenminste nog als grootmoeder, zij 't dan
uit de verte, beleven wat ze als moeder nooit gekend had
de voldoening dat d'r eerste kleinkind 'n vader had die
niet dronk, die met zijn vrouw meewerkte ; ze voorspelde Geert, die sparen, overleggen kon, de kans om
zonder vreemde hulp kwade dagen door to konien
wat
voor menschen van hun stand al rij kdom genoeg was. Ze
vroeg om 'n portretje
als 't kon: portretjes.
Ook hun tweede Werd buiten geboren.
„Doen jullie niet goed zoo !" had hun kostvrouw uit,
de Withstraat gewaarschuwd, „je moet, als 't zoover is,.
in de stad blij ven ; pier valt er voor 'n arm mensch nog 's
wat af; wordt je door dames- van-de-liefdadigheid nog 's
wat toegestopt; op dorpen heb je die vereenigingen zoo
niet; daar Wor-j e alleen geholpen als je bekend bent; de
rest heeten allemaal stadslui Waar ze van halen, en jullie
zijn geen menschen om je spaarcenten aan anderen nit.
to tellers !"
Jongeneel gaf toe en liet de ander, die adressen moist,
voor zijn gezin pleiten.
'n Dame kwam in „de Witte ZWaan" huisbezoek doer
schreef uit een vriendelij k gesprek nu en dan in 'n zakboekje op
sprak met de kostvrouw de nieuwe klantjes
moed in en beloofde.
Dadelij k Waarschuwde ze de pastorie.
'n Poosje na de bevalling liep de kapelaan op, die de
Withstraat in zijn wij k had. Omdat hij den hoed ophield,
moest-ie bukken bij de deur van het kleine aehterkamertje,
waar Geert d'r kraam uitlag in een met Licht papier

OPENLUCHT.

85

behangen bedstee, Welke de kostvrouw voor 'n tijdje afgestaan had.
„'k Mag zeker ook wel eens den kleine komen zien ?"
vroeg hij vriendelijk en bleef, ook then Geert Naar kindje
nit de kastdonkerte gekeerd hield naar het weinige kamerlicht, op 'n afstandj e van de gebloemde bedg ordij nen die,
opengeschoven, benauwde lucht doorlieten.
Dadelijk zette de kleine, gestoord in zijn slaap, een
voor zijn oudte Onradig geschreenw op, waarvan de geestelijke, in scherts vluchtend, gebruik maakte to wijken naar
de frisschere tochtlucht bij de opengelaten kamerdeur.
„U kept zeker den pastoor van Arnersfoort ook wel ?"
vroeg Jongeneel opeens die, door het geschreeuw nit eigen
verlegenheid geholpen, meende 'n priester over priesters
to moeten aanspreken.
De ander ontkende, waarop Jongeneel voihield dat
in Amersfoort iedereen den eerwaarde groette, protestanten
evengoed.
„Als u non nog 's zien wilt ?" smeekte Geer, die eindelij k Naar kleintj e gesust had en zichzelve, nit medelij den
met den bezoeker, in moeilij ke houding overeind hield.
„Nou is-t-ie niet bang meer, m'n toettie !" lachte ze en
Naar blijdschap over het nou-al-gehoorzame, zoete kindje
was zoo groot, dat ze g eeneens erg had in de onverschilligheld van den onnieu wsgierigen geesteli j ke.
„Is 't nou niet zonde en jammer dat zoo'n wurm
van 'n kleine nou ongedoopt blij ven moet ?" klachtte de
kostvrouw, plots in open deursponning die ze vulde, d'r
boodschap tegen niemand opzeggend.
„Doopen kan van avond nog gebeuren !"
Dadelijk hoorden Jongeneel en Geert, die 'n berisping
verwachtten, aan de vriendelij k gebleven stem van den
priester dat er over hen gepraat, over hen al beslist was;
opgesloten in sombere kamerbenauwing voelden ze zich
als gevonnist en zwegen beschaam d, bereid toe to geven
alleen om op hun beurt weldadige mensehen een weldaad
to bezorgen.
„Ze kunnen toch niet met die kieertjes-an naar de
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kerk ?" waagde Geert, meteen voor alle drie vragend.
„Daar zullen wij wel voor zorgen !" stelde de geestelij ke
gerust, die met de weduwe verder afsprak.
Nog dienzelfden avond werd het drietal gedoopt en
beloofden Jongeneel en Geert hun medewerking om kerkelijk en burgerlijk to trouwen en catechismusonderricht, dat
ze in hun jeugd gemist hadden, to ontvangen. Elke week
kwamen ze nu 'n paar avonden in de pastorie om to leeren,
en na elke les opende de dienstbode 't raam van de spreekkamer om de „zuure" menschenlucht uit to laten die 't
heele huis en de gang-naar-de-kerk ve pestte ; luidrri chtig,
om vlak boven waar de pastoorskamer was gehoord to
worden, rukte ze dan de ijzeren sluiting van de ouderwetsche blinders af, trok, rumoer verzinnend, de jaloezie
overdreven hoog op en zorgde bij tij ds tern g to zij n in de
gang om den kapelaan to ontmoeten die altij d zelf zijn
leerlingen uit liet. „De andere heeren laten zich door dat
„volk niet beetnemen, die zij n wel wij zer !" had ze eens
prijzend gezegd, om hem gebrek aan menschenkennis to
verwij ten. Telkens als ze de spreekkamer verzorgd had,
ruziede ze in d'r eentje tegen de zwervers ; van niemand
had ze zoo'n naloop aan de deuren en ramen als joist met
dat yolk, huiverde ze onder den zwarten omslagdoek,
dien ze tegenwoordig bij de hand houden moest en nog
vatte ze kou; of sloeg bij 't lieht van de ganglamp onder
de oogen van den eerwaarde d'r heldere schortje uit, dat
binnen met de twee stoelen in aanraking geweest was;
vertelde gauw als ze in de avondcourant over afzetters g elezen had tot ze „van de buitenwacht to weten gekomen was", dat de kapelaan in overleg met een liefdadigheidsvereeniging den dakloozen aan 'n woning en werk-in-destad had geholpen; mooi zoo! in plaats dat mijnheer
les gaf, waren die-twee hard bezig hem to onderriehten .. .
non! en hij zou er later meer van weten na to vertellen
dan zij van zijn lessen!... maar haar zouden ze niet beet
hebben ! ... als die huichelaar zou durven aanschellen om
de klanditie van de pastorie, zou ze hem de deur voor z'n
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neus dichtsmij ten, als ze hem al niet door 't nachtluikj e
to woord stond -- daar zou ze op loeren ! .. .
Jongeneel woonde nu, getrouwd, in een doodloopend
vierkant dat zonder eenig groen, looter van stee pen gemetseld, hofje heette en met &n open leant grensde aan
'n gracht waarlangs 't stadsverkeer liep. Tusschen de lage
buisjes die met geplooid wit van gordijntjes tegen elkaar
oppronkten, paste, zonder trottoiraansluiting, een slootbreed
straatje dat ingesloten door achtergevels, die boven de
puntdaakjes reikten, nooit zonlieht voelde ; de eenige
wisseling van licht kwam nit een lantaarn ; alleen op
stille zomeravonden was er vertier van buitenzittende
bewoners die altijd achter woonden, omdat het voorkamertje,
dat de gangbreedte mite, voor behuizing to klein was.
Geert bewaarde daar op onbekleeden grond den kinderwagen ; 't gekregen huisraad bemeubelde de achterkamer
met ingelijste platen, vloerbedekking, tafel en olielamp,
voor haar 'n kastj e waarop roomsehe beeld j es, en voor
hem 'n rieten leuningstoel, in de bedstee die tusschen de
twee vertrekken onder de zoldertrap getimmerd was lag 't
nieuwg ekochte beddegoed. TTitzicht was op blinde achtermuren van aangrenzende perceelen die beneden pakhuizen
waren ; 't achteruitje diepte niet over de lengte van 'n
paar kisten, waarin de meeste bewoners van 't hofje
konijnen en kippen gestapeld hielden. Geert had over
Naar onvruchtbaar grondje, waar nooit anders dan een
tochtige wind heerschte, waschli jnen gespannen ; kon ze
tenminste uitzien op rijkdom van eigen bleek.
Al heel gauw kwam 't hofje ongevraagd op visite ;
hunne van de buiten wereld afgesloten leefwijze bracht
immers lichtten ze Geert in van zelf vriendschap,
vertrouwen-in mekaar ; de nieuwelingen moesten bij hen
ook eens oploopen, zoo maar, zonder to waarschuwen ;
zoolang de huisbaas Been schel gaf, leefde liier iedereen
met open huisdeur ! ... , en was 't nou effetief waar, wat
ze nog alleenig maar van hooren-zeggen moisten, dat alles
wat pier ingebraeht stond, Naar eigendom heette ? ... , en
Jongeneel, had die z'n wag en, gevuld meegerekend, ook
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vrij ? .. , geen enkel stukkie bij, dat nog of betaald moest
worden P... Sting hun gewone verstand stil van; 'n ander
nag zich krornwerken om 't walletje bij 't schuurtje to
houden ... pier hebben ze den rij kdom 't huis ingesleept,
in g esleept ... Niet dat zij 't Naar en Jongeneel misgunden ;
ze hadden onder mekaar allang uitgemaakt dat buitenrondzwerven met drie kinderen voor 'n vrouw niks
gedaan is... maar kan je zoo jets non begrijpen van heeren
geestelijken?.., armen die jarenlang tot de parochie behooren, worden om 'n onnoozel broodbonnetje over d'r man
en d'r kinderen uitgehoord .. , nagegaan ... , en voor 'n
zieltj e dat ze bij winnen, kan 't geld nie t rond genoeg zij n
zoo hard laten ze 't dan rollen ! .. , verleden jaar kwam
'r op 't hofje ook zoo 'n bekeorling, met eigen huisboeltje,
maar laat me die van de roomsche bisschopsgift dadelij k
en net zoo thuis gestuurd krij gen ? .... en ook telkens
bezoek van de pastorie van de liefdadigheid —
feliciteeren ... , feliciteeren zooals de engelen in den hemel
'n zondaar, die boetvaardig heet, inhalers ... , maar met 't
aardsche slijk, meer dan negen en ne;entig rechtvaardigen
pier voor 'n versnapering overhouden ! .... Zoo? was de
kapelaan weer aangeweest ? ... , en gezeten ? in Jongeneel
z'n stoel ! had ze daarom d'r deur zoolang toegehouden
van n^orgen ... , zoo
zoo ! ... .
Verliefd op den winkelglans ij verde Geert luidruchtig
tusschen Naar meubeltjes; in den beginne zocht ze naar
stof; overstreek aandachtig paneelen en richels, alsof de
stofdoek een penseel was waarmee zij den nieuwgekochten
winkelglans in het pout ophaalde ; onder Naar handen
kopei•de weer de verwaarloosde kraan waaruit ze, zonder
bij passing van centen, vrij water kon hitsen ; voorzichtig
als eene die verpleegt, vertilde ze 't beddegoed, spreidde
het in de kamer op veilige hoogte boven den grond en
stapelde 't, als 't voldoende gelucht had, weer-nieuw in de
bedstee. Ze had d'r kinderen die, nit de wagenverpakking
bevrijd, onhandig over den vloer kropen en rolden nooit
zoo woelig en tierig gezien; onder liefkoozing van vleiwoordjes en zoenen droeg ze de kleuters om eurten 't
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gangetje in, zette ze voor de toêdeur op den grond, ging
aehteruitstappend voor, lokte met kiappende handen, help
bij den drempel even mee, noernde in de kamer den weg
langs de meubeltjes en beurde aan 't eind van de oefening
den blootgewoelden kleine met belooning van kittelende
handers in het povere licht van het raam; met vastgelachen
kijkoogen en opengepraatte tanden spóórde ze dan den
dreumes die flog in de lucht voortspartelde; zoolang ze
met Jongeneel ging had ze niet zooveel afgestoeid als de
eerste paar maanden in d'r nieuwe mooning; ze zette den
een op tegen den ander, daagde zelve nit en verschalkte
met de jongste, 'n meisje, den aanval der twee broertjes
- tot ze, Jongeneel verwachtend, weer met ernst de verzorgiiig van het eten hervatte. Maar na 'n halfjaar reeds
kwam haar de regelrnaat van het dageensche huiswerk,
waarmee ze niet opgegroeid was, overdreven voor; ze sloeg
'n keer over en be yond de rneubeltjes even goed onderhouden; ze kon toch niet opwerken tegen de donkerte
waarin haar kamer overdag ziekte; Jongeneel kwam altijd
to vermoeid thuis om nog met lief hebberij rond to kij ken
en van het hofje liep niern and weer 's naar binnen; voor
wie zou ze zich afsloven? ze verwaarloosde; tot ze zichzelve
op onverschilligheid betrapte omdat ze naar geen vermeerdering van huisraad verlangde; wat ze wèl, desnoods voor
geld, bijhebben Wilde, zon ze hier toch nooit beleven: licht,
zonnestralen die op het achteruitje een klein grasrandje
met bloemen onderhielden, - lucht, koelte die verfrisschend
alle hoeken van de woning bereiken kon; nu heugde
ze zich den aardgeur die haar blijvend omringde wanneer
ze, op den grond gezeten, buiten uitrustte vroeger, - den
in voortuintj es-verzamelden bloemenoogst waarvan welriekende perken haar beweldadigden zoolang zij voor de
boerderij de terugkomst van Jongeneel afwachtte; de prikkelende hooilucht die zij meedroegen in hun kleeren als
ze in 'n stal overnacht hadden! Soms, als ze s' morgens
bij de groentenkar even jets gezien had van blauwe landschaplucht die over de stall zomerde, kon ze 't huisje dat
Naar in donkerte vasthield verwenschen, haar vroegere
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zwerversleven in zelftwistende drift verdedigen tegen hen
die Naar hadden voortgeholpen ; gevangen gezet woonde
ze nu, omringd door vrouwen die haar begluurden, misguliden, verdachten ; zelfs de roomschen op het hofje
deden met de heele kliek mee ! Als de kapelaan of liefdadigheidsheeren op bezoek geweest waren, riepen de buurtwij ven, in openstaande gangetj es blij vend, elkander gemeene
grof heden toe die Geert op Naar huisje gemikt voelde ;
om den geestelijke to verdedigen had ze eens midden op
het pleintje teruggescholden tegen de vrouwen, die luidlachend de verwij ten van de bekeerlinge onder elkaar verdeelden, alsof 't 'n gezelschapsspelletj e was; huilend had
Geert in d'r huisj e voortgeruzi ed tegen 't hofj e, d'r wonin g,
d'r meubelen en nog denzelfden dag weggewild naar
buiten, naar de boerenmensehen maar Jongeneel had
Naar ook verweten, teruggesnauwd ... ze leek wel gek !
wat had ze ook to beginnen ! .. , en zijn hoofd stored er,
als-t-ie thuis kwam, niet naar ruziepraatj es van wij ven aan
to hooren ! .. , hij had van zij n verdom den zandwagen overdag narigheid genoeg ! ... als ze hem 's avonds ook nog
de dear uit wilde hebben, moest ze 't hem maar zonder
lamenteeren en zenuwgrillen beduiden ! .. .
Jongeneel had allang z'n bekomst van de stad, waarin
de menschen geen tijd hadden naar hem to luisteren,
waarin hij, als-ie tusschen straatrumoer koopwaar wilde
aanpraten, zelf z'n eigen stem niet verstaan kon ; de eigen
wagen liet ook hem onverschillig, maakte hem niet welsprekend zooa is de vroegere negotie die effen, of gestreept,
of gekleurd, geparfumeerd, in goud en zilver verpakt hem
order het etaleeren den woordenvloed in den mond gaf;
nu had hij anders niet aan to bieden dan zand, grof nand,
fijn nand, schuurzand, wit zand, zand voor- zand achter
op z'n wagen, zand.. zand dat hem wel door de vingers
ging maar niet door het hoofd; daar viel geen zinnetje
dat mede aanprij zen kon, bij to voegen ; geen leugentj e
dat duurte goedpleiten moest ie verzinnen ; hij had alleen
uit to scheppen, of to passers naar den prij s dien de koopsters hem met klaargetelde centen opgaven ! en n ooit
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zag-ie voldoening van zijn verkoop ! nooit 'n klaclit zeifs
waartegen hij op kou verzinnen ; nooit 'n praatje, nooit
'n scherts, nooit 'n toegift die hem voor 't optreden-alsweldoener dankbaar nastemde. Dan kon zijn to slap gegroeid lichaanl niet tegen de voile kar op; 's morg ens al
hinderden hem van den vorigen dag nog handen en
schou dens, die nieuwe pij n door zijn lichaam sch okten
telkens als de wager over een zonk-in-de-steenen portend
terugstootte of in 't rafel sche keiengat van opgebroken
straat vastkantelde ; onder de kleeren voelde hij 'n verslapping die hij buiten nooit had gekend ; elken dag dien
hij achter de kar ornjakkerde kostte hem van zijn weinige
krachten; afgebeuld kwam-ie thuis; snauwde de kinderen
die spelen wilden van 't lij f dat overal zeerde ; voor de
woning, voor de meubelen, voor 't geen Geert hem to
zeggen had was-ie to ziek om belangstelling to toonen;
't liefst ging-ie even languit liggen, de eerste vermoeienis
uitsiapen en dan in den avond zonder folterenden wagen
nog eens de straat op; in zoo'n bedompt krot kon-ie niet
aarden ; hij snakte naar lucht, naar de wij dte, naar boomen ;
dan liep-ie sing els om, grachten langs, verteerde in yolkslogementen waar-ie bekenden wist ; kwarn laat thuis en
gaf, als Geert hem verweet, de schuld van zijn drinken
aan de vier muren die hem pier in donkerte vasthielden,
aan de kar die 'n1 weer 'n dag dwars gemaakt had, aan
de pestlui die op 't hofje om 'm p een woonden.
Zondags bleef-ie, om.dat kroegloopen niet zijn acrd
was, bij Geert; stoeide met de jongens of dwaalde door de
omstreken van Haarlem; daar ver buiten de menschen,
onder boomen waarin onzichtbare vogelen zongen, in de
duinen, die hem nog meer verroeiden dan de stadsstraten
in de week, was hij 't liefst ; sours nam hij den Leidschen
straatweg en sprak, boerderijen oploopend met bekend yolk,
dat hem „koopman" bleef noemen; blij overbracht hij
Geert de groeten en nieuwsgierige vragen naar haar en de
kinderen : dan waagde zij over 't verkoopen van huisraad
to spreken en weer als vroeger langs den weg to verdien en ;
was hij ook meteen uit de verleiding ; Loch durfden ze er
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niet toe besluiten ; ze wilden de menschen die hen geholpen
hadden, niet nog meer in opspraak brengen, en dan, ze
hadden tegen regen en wind onderdak; ze bleven en bleven
hopen.
Op 'n Zondagavond die aan het einde van een heetgebleven dag de openbewoonde stadshuizen bevel dadigde,
hadden ook de bewoners van het hof j e stoelen buiten g ezet
en huisden, gezin naast gezin, voor eigen geveltj es ; kleurenvolte van vrouwskleeren omfeestte tusschen 't brutale
wit van hemdsmouwen het leegbewaarde straatje, dat
schaduwgrond van binnenkamer nadonkerde. Er was voortdurend luidruchtigheid en scherts, alsof ze bij elkander
uitgenoodigd zaten. Naast Jongeneel z'n deur zat vrouw
De Pauw, die van orgelinkomen leefde ; ze ziekte aan zwaarlij vigheid, had om de ademhaling to verruimen den halskraag losgeknoopt en ving ook met slordiggekleeden rug
uit vo6r- en achtertochtend gangetje luwte, luwte die Naar
koude toevlucht was. Plots viel 'n stilte in toen de deurnaast-haar geopend werd en Jongeneel twee stoelen buiten
zette; vrouwen knipoogden, mannen rookten aandachtig,
enkelen stonden op om over naastzittenden de gezichten
to kunnen zien van de twee en de houding van weduwe
De Pauw, van wie 'n hatelij kheid tegen de Jongeneels
verwacht werd.
„Chenavond", dorperde eensklaps 'n stem die boersehe
vriendelijkheid nabootste.
„Chenavend", herhaalde vrouwenstemmen.
Dadelij k was de scherts algemeen.
Vrouw de Pauw, die op Jongeneel loerde, sarde zoo
aanhoudend tot de zwerver eindelij k uitdagend voor Naar
ston d.
En dadelij k achter hem een kring die den teru.gtocht
belette.
Toen hij, bang voor zijn eigen durf, aarzelde hitste
zij hem, drong zich om geraakt to worden aan hem op.
„Ik sla geen vrouw !"
„Mawr ik wel !" overschreeuwde hem 't wij f en trof
hem zoo hevig dat hij achterover tuimelde tegen het straatje,
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waarop door de wijkende menigte 'n plek vrij gekomen was.
Meteen was Geert opgesprongen en had met beide
handen de andere in de Karen gegrepen; met Jongenee1
trok ze en hield de buurvrouw onder vuistslagen voorover
gebnkt. De omstaanders mompelden, hóópten op vrouw
de Pauw - maar die bleef to vergeefs stèrker; door eigen
haren geblinddoekt sloeg ze op den tast voor zich uit,
miste, tot ze geen richting meer wetend, to huip riep. Losgelaten bukte ze overeind, streek de slordige Karen en
daagde opnieuw uit; maar Geert had d'r man al naar
binnen gedrongen.
Even nog kionken scheidwoorden, spotnamen, werden,
om de bekeerlingen to treffen, kerkliedjes gerieuried, tot
de stilte weer op het hofje terugkeerde.
Ongemerkt trok Jongeneel, 'n pooze later, langs 't
achteruitje, dat door een poortje in een straat uitgang
had, de stad in; Mj had om tot rust to komen beweging
noodig, ontweek wandelaars, nam stifle grachten, singels
tot hij vermoeid 'n logement opende, waar hij wist kameraden to treffen.
't Was al nacht in den avond geworden toen hij weer
buiten kwam. Hij liep voorover en vorderde langzaam,
soms met moeite staan blij vend en tegen niemand overluid
dreigend. Late wandelaars keken om. 'n Enkele agent
kuierde 'in na tot aan de grens van zijn wijk. Op 't hofje
dat aan alle kanten weerkaatste, hoorde hij voor 't eerst
zijn sleeptragen slenterstap. 't Was er doodstil. De huisjes
stonden onder en boven gesloten en dommelden achter het
waaklicht van de lantaarn rechtop. Gulzig rookte hij om
de sigaar op to krijgen en dampte tabakswolken; tot hij
voetstappen hoorend opende en sloot. Geert zat overeind
in de bedstee en hield zich in om de buren, die aan weerskanten der lichtgetimmerde beschotjes verstaan konden, en
Jorigeneel dadelijk dronkaard zouden schelden; geduldig
wachtte ze tot hij van den vloer was, en woelde zich toen
in een hooding waarin haar zeergeslagen en nog gevoelige
lichaam de oneffenheden van de matras kon doorstaan;
wakker-liggend heugde ze zich vroegere nachten die zij,
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na vechtscenes van d'r broers met hun vader, wakende
doorgebracht had; maar naast Jongeneel durfde ze den
slaap gerust aan.
'n Paar uur later reeds lichtte boven 't hofje 't begin
van een nieuwen sj ouwdag, waartegen de lantaarnvlam
nutteloos opvlamde; witgeplooid en groenbeplant zomerden
opnieuw kozijnen en ruiten en nachtdonkerte-uitgerekt
stonden de geveltjes weer losgedaakt naast elkaar. Plots
klonk 't onradige g erucht van een porder die, uit binnenhuis antwoord krij gend, voortrumoerde tot bewoners uitkwanlen, die hij waarschuwen kon. Gehaast liep hij weg.
De anderen verlieten halfgekleed hun mooning, groepten op
het straatje to zaam, en roken nu overal brandlucht. Even
beraadslaagden ze; ze wilden niet noodeloos alarmeeren,
zonder-brand zouden zij worden uitgelachen en spotnamen
krijgen die ze nooit kwijt raakten; 'n hofje dat dood loopt
buurt over-en-weer meer dan 'n straat; 'n bewoner die,
nou al jaren geleden, kinderen 't spelen voor zijn deur
had verboden, heette nog „goudstoeppie". Maar de
luch't duurde. Dadelijk besloten ze en berammelden aan
weerskanten de deuren. Gordijntjes bewogen, ramen werden opgescho ven, van ge veltj e naar geveltj e gilden de
tussehen-bloempotjes-als-onthoofde vrouwengezichten die
reeds angsten uitstonden om de vele kinderen .... tot er
een moist: de brand was aan den achterkant .... in 't
poortje ! --• Terstond ontvluchtten ze eigen woningen die
ze onbeheerd open lieten, draafden door andermans open
huisgangetjes en .... vreesden, uitslaande rookwolken gewaar wordend, 't ergste voor die in-woonden. Opnieuw
gisten ze -- de rook scheen uit meer dan een huisje to
komen tot ze, vrouw de Pauw gered hoorend, brandbij-Jongeneel wisten. Mannen trotseerden de verstikkende
brandlucht, rukten de deur die los tegenrammelde, drukten
ruiten van 't achterraam in. „Laat ze maar doodstikken !"
gilde 't orgelwijf, dat d'r huisboeltje bedreigd zag; ze
schold de zwervers brandstichters die bij de boeren 't hooi
aansteken en nu 't heele hof er aan waagden om zich to
wreken op haar ! .... De anderen lieten haar ; sommigen
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spraken haar tegen; de aandacht was voor de mannen die
tegen rookwolken, Welke door stukgeslagen glas uitlaaiden,
voihielden tot ze onder gevaarlijke scherven voortbrekend,
naast de gesloten dear een ingang veroverd hadden. Binnen
openden ze om tocht to waken achter en voor, tilden
Jongeneel en Geert nit de bedstee; vrouwen snelden naar
't zoldertje om de kinderen to redden. Dadelijk was er
rondom de slachtoflEèrs een hulpvaardige ruzie over toepassing van redmiddelen, verzonnen ze in durvende onwetendheid tegen elkan der kunstgrepen om levensgeesten op to
wekken; rukten kleeren af, sprenkelden water, wreven met
azijn, beproefden met alcohol, met reuk van gekruid vocht,
met koelte van buitenlucht. Zoodra ze de zwervers gered
wisten, werd de plundering van Jongeneel z'n woning 'n
algemeen pretje; ze scheurden, ze kantelden, wierpen
grootere stukken, vernielden meubel met meubel. Ze lachten
weer met vrouw de Pauw mee, die over den inboedel beslissend, neerhaalde, aanreikte, uitdeelde onder grove
scherts tegen de kerkheeren die niet gauw 'n tweede keer
zwerverstuig, brandstichters zouden opknappen met huisraad, waarvoor 'n ander mensch jarenlang zich kromwerke•n
kon. Nog voor de mannen naar hun werk uittrokken, nog
voor den schooltijd was 't hnisje van Jongeneel ontruimd,
vernield zooals Been vlammen 't hadden kunnen neerbran
den. Enkele gaafgeredde sieraadjes werden om ze niet langer
,,dakloos" to laten, rneegeroofd.
Toen Geert later op den dag weer d'r woning inkwam,
kon ze voor dien puinhoop geen uitlegging vinden; nog
slechts 'n paar uur geleden stond alles nog overeind ... .
en nil!..., en nog wel zonder vuur, zonder vlammen! ... .
zonder dat er brand geweest was ...... Maar toen de
vrouwen, phantaiseerend over gevaar dat heel het hofje
gedreigd had, haar het begin van den rook genoemd
hadden: schroeien van een tafelkleed door 'n halfgerookte
sigaar, die ze mast 'u aschbakje gevonden hadden begreep ze en zweeg.
,,Wie left nou 'n brandende sigaar zoo veer zeg ik
maar?" vroeg er een.
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In de stilte waarin niemand haar voorsprak, voelde
Geert hun vermoeden op Jongeneel; ze durfde niet verder
vragen ; zooals Jongeneel thuis gekomen was, kon-ie brand
gemorst hebben ; brandstichters, wist ze nu, zouden zij
voortaan heeten .... brandstichters ! .... Om weg to komen,
om de verwij ten to ontvlu chten der wij ven die gelij k
hadden . , . , wendde ze plotseliuge vernieuwing voor van
pij n in d'r hoofd, napij n van inb eademden rook; ze wilde
naar buiten, de straat op.
Hun eerste onderdak was in „de Witte Zwaan."
Daar knipten en krulden ze weer vloeirozen, stapelden
weer zeepen, haarkammen, glaspaarlen.
In Jongeneel z'n bezige hoofd vlotte weer de welsprekendheid, waarmee hij de nieuwe negotie zou aanpraten buiten!....
Met den verkochten zandwag en, die, buitenshuis gestald, gered was gebleven, betaalden ze nieuwen inkoop,
negotiemand en grooteren kinderwagen.
'n Paar dagen later verdienden ze weer buiten, redevoerde hij tegen vriendelijke menschen, stuurde zij den
wagen nu ook 't erf op om haar jongste to toonen, legerden ze weer tegen den avond lang s groenen dorpsgrond,
zorgeloos uitrustend in Gods wij de openlucht, waar geen
vijandige samenleving bestookte.

NOG STEEDS EEN RAADSEL?
Nieuwe boeken over den Man met het IJzeren Masker.
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Prof F. J L. KRAMER.

Het is rnerkwaardig hoe omvangrjk en vruchtbaar in
de laatste heift der vorige eeuw en in de eerste jaren der
tegenwoordige het gesehiedkundig oriderzoek in Frankrijk
geworden is. Geen enkel tjdperk is daarbij buiten de nasporing gebleven, rnaai' toch valt het niet to ontkennen dat
de geschiedvorschers zich met voorliefde hebben beziggehouden met de eeuw van Lodewijk XIV, bet tijdperk vódr
en van de groote Ornwenteling en dat van Napoleon. In
den jongsten tid richtte zich de aandacbt natuur1jk in de
eerste plaats op de laatstgenoemde tijdvakken: de herdenking der gebeurtenissen van vdór honderd jaren leidde
daar van zeif toe. Overstelpend is dan ook het aantal nitgaven, daarop betrekking hebbende, vooral op die nit den
Keizertijd, en nog steeds groeit bet aantal aan. Maar daarorn
wordt de studie der XVIIe en XVIIIe eeuw riiet verwaar1) A. S. Barnes, The man of the mask, 2e verbeterde uitgave, 1912.
Louis Matte, Crimes et procès pohitiques sous Louis XV, 1910.
B. Laloy, Enigmes do grand Siècle, 1913.
Andrew Lang, The Valets Tragedy, 1905.
0. B. XIII 10
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loosd, integendeel: een aantal geleerden en critisch aangelegde letterkundigen of beroepslooze belangstellenden gaan
voort met den grootsten ij ver en met eerbiedwaardige volharding en geduld de bescheiden to doorzoeken, die uit
de eeuwen van het Bourbonsche koningschap bewaard zijn
gebleven. Zij volgen hierin het voorbeeld, hun gegeven
door de ernstige geschiedvorschers van het vorige geslacht,
die den weg hadden gewezen voor het geschiedkundig
onderzoek en de geschiedkundige critiek, en die zoo vaak
hadden getoond, Welke gewichtige uitkomsten men verkrijgen
kon door onverpoosd en stelselmatig opsporen en verzamelen
van de bouwstofen voor een wetenschappelijken arbeid.
Men denke b.v. aau de uitgave der Archives de la Bastille
van de beide Ravaissons : eenige honderdduizenden stukken,
opgepropt in een kelderkamertje, waar zij toevallig, bij het
opbreken van een keuken vloer, werden ontdekt. En welk
eene on uitputteli j ke , bron van kennis is die uitgave niet
gebleken, wat al valsehe voorstellingen en ongegronde
meeningen, dwaze overleveringen en romantische verzinsels
heeft zij al niet weerlegd en to niet gedaan.
Onder de vele belangrij ke zaken, waarover door het
critisch onderzoek een nieuw en meermalen verrassend
licht werd verspreid, behoort de zoogenaamde „justice
retenue", d. i. de berechting van strafzaken door buitengewone rechtbanken of z.g. „commissies ", met voorbijgang van
de gewone hovers, eene wijze van rechtspleging, Welke in
de zeventiende eeuw, en ook in de achttiende, meer dan
eens werd to baat genomen.
Tot die „justice retenue " kan men ook het gebruik
rekenen, dat sedert Richelieu meer en meer gemaakt wend
van de „lettres de cachet", d. i. de bevelschriften, die met
het koninklij k zegel gesloten en door den Koning zelf
onderteekend werden, in tegenstelling van de „lettres
patentes", open lastgevingen, van 's Konings wege door een
minister geteekend en dan van het vereischte zegel voorzien ;
in beperkte -beteekenis waren die „lettres de cachet", zooals
welbekend is, bevelen tot de aanhouding en in hechtenisstelling van iemand, dien men niet kon of wilde dagen
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voor de gewone rechtbanken, niet zelden gesteld in den
norm van eene uitnoodiging aan den betrokken persoon
om zich naar een der koninklijke kasteelen to begeven, de
Bastille bijvoorbeeld — eene uitnoodiging, waaraan niemand
ooit in den zin kreeg niet to voldoen.
Eene soortg elij ke, maar n og m.eer willekeurige citing
van het k onin klij k gezag, zooals zich dit in de dagen van
Lodewijk XIII en Lodewijk XIV ontwikkeld had, waren
de geheime, doorgaans in cijferschrift medegedeelde bevelen
tot het grijpen en opsluiten van dezen of genen, meestal
ter uitvoering gegeven aan een militairern beveihebber of
een daartoe opzettelijk aangewezen oflicier van 's Konings
leger, in de meeste gevallen met den uitdrukkelij ken last tot
de stipste geheim houding en de uiterste voorzorg om de
gevaugenneming, het vervoer en de aankomst to bestemder
plaatse zooveel m ogelij k in s tilte to doen plaats hebben
en onopgemerkt to doen blij von. Een aldus in verzekerde
bewaring gestelde persoon werd den bevelhebber van de
vesting of het kasteel, waarheen men hem bracht, bijna
zonder uitzondering overgeleverd met het nadrukkelijk
bevel hem zoo op to sluiten, dat hij met niemand, hetzij
schriftelijk of nlondeling, eenige gemeenschap kon hebben,
en dat hij door niemand kon worden gezien. Veelal was
voor dergelijke bijzondere maatregelen wel een of andere
reden, maar ook al bestond die niet, de voorschriften
waren dezelfde, en zoo or een kenmerkende trek is, die
ten doze het konin.klijk gezag in Frankrijk onderscheidt
van dat in andere landen, b.v. in Engeland, dan is het wel
die diepe geheimzinnigheid, waarin het zich hulde.
De hoofden der politie waarschuwden de regeering
meermalen tegen den verkeerden indruk, dien dat stelsel
van verzwijgen en verbergen op de bevolking maakte, doch
vruchteloos. Vrees en achterdocht bezielden het publiek.
De jonge Restif de la Bretonne, die Loch waarlijk niet
beschroomd van acrd was, durfde, wanneer hij des avonds
op zij n weg huiswaarts door de St. Gilles-straat ging, nooit
opkij ken naar de muren van de Bastille. Wat zou de jonge
man verbaasde oogen hebben op gezet, wanneer hij eons
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een bezoek aan een der gevangenen had kunnen brengen,
aan Marmontel b.v., die kort na Restifs komst to Parijs -in 1760 de Bastille binnengebracht was, vooral wanneer
hij het op den eersten dag van diens verblijf gedaan had
hij had dan kunnen zien hoe smakelij k Marmontel een
middagmaal verorberde, dat hij als uitstekend roemde, en
dat overvloedig genoeg was om ook zijn knecht to verzadigen, en hij had het allervermakelij kste tooneel kunnen
bijwonen, dat volgde, toen na afloop van den maaltijd de
bewaarder ten tweeden male binnentrad met een ganschen
stapel schotels, die hij den gevangene voorzette onder de
aankondiging „le diner de Monsieur": het eerste was
slechts een maal voor den knecht geweest. On der luid
gelach gaf toen Marmontel Bien knecht verlof op zijn
beurt nu het heerendiner maar op to eten, wat deze aanstonds en gaarne deed, alleen uit bescheidenheid het „dessert
en de koie" voor zijn heer overlatende. Maar noch Restif
noch ieman d anders zag of hoorde lets van hetgeen binnen
de muren der koninklij ke sloten en citadellen gebeurde :
de gevangenen zelf moisten weinig of niets.
Voor een groot deel is het zeker hieraan to wijten
dat er aangaande vele personen en voorvallen nit den bedoelden tij d zulke zonderlinge verhalen in omloop zijn, en
z^er zeker is aan die geheimzinnigheid to wijten, dat het
zoo buitengewoon moeilijk valt den sluier op to heffen,
dien de gezaghebbers destij ds hebben gelieven to werpen
over alles wat getuigenis kon geven van hunne daden.
Bene dergelij ke toepassing van de koninklij ke macht
was geenszins vreemd, en stellig was zij volstrekt niet
tegenstrij dig met de aloude opvatting omtrent recht en
rechtspraak, die daarvoor geen andere bron erkende dan
den wil des Konings; inderdaad was het dan ook niet het
beginsel, dat destijds en later werd aangevallen en bestreden, maar het misbruik, waartoe het zoo gereedelij k
aanleiding geven kon en ook sneer en meer aanleiding gaf.
Het vraagstuk van de justice retenue en hare toepassing
ten tij de der laatste Bourbons was toenmaals en is thans
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nog een der gewichtigste voor de kennis en de beoordeeling van het ancien regime.
Natuurlij k is het alleen mogelij k het to bestudeeren
wanneer men zich de moeite getroosteu wil zorgvuldig den
gang van zaken na to gaan bij verschillende rechtsgedingen, en in de brief wisseling van de voornaamste staatsdienaren met hunne onderhoorigen op to sporen wat van
de persoonlij k.e berechting door lettres de cachet of door
geheime bevelen tot aanhouding en gevangenzetting blijken kan.
Zoo zijn dan ook niet alleen de gedingen in groote
geruchtmakende taken, b.v. dat van Fouquet, maar ook de
g eheime maatregelen tegen bij zondere person en, het onderwerp geweest van zorgvuldig onderzoek, en het spreekt
van zelf dat de aandacht der geschiedvorschers daarbij telkens weder gevestigd is en wordt op de raadselachtige zaak
van den „Man met het ijzeren masker". Onlangs, d.w.z. in
de laatste drie jaren, is dat vraagstuk op nieuw to berde
gebracht, nadat het een poos had gerust, maar eigenlij k is
het nooit van de baan geweest.
Het vervoer van onbekende staatsgevangenen en hun
aankomst in de een of andere vesting of in een versterkt
slot trok natuurlijk bij de tijdgenooten algemeene opmerkzaamheid. De gesloten draagstoelen, omringd door een geleide van tien tot twintig ruiters, de strenge bewaking gedurende den nacht op de pleisterplaatsen, de intrede door
een zij poort zoo mogelij k van den slotmuur, en het
diepe stilzwijgen, dat over den persoon zelf en over zijn
naam en zijn misdrij f werd in acht genom en, dat alles
wekte de nieuwsgierigheid in hooge mate. De vermaarde
bewaker van Fouquet, ook later van den man met het
ij zeren masker vermaard alleen als zoodanig Benigne
d 'Auvergne, Neer van Saint-Mars, wend na de aankomst van,
een dier geheimzinnige gevangenen in 1669 zoo met nieu wsgierige vragen bestormd, dat hij zijn toevlucht moest nemen
tot allerlei dolle verhalen „des contes jaunes" om
zich van de onbescheiden vragers of to waken. A.an hem
zelf was het dan ook zeker to wijten dat de bedoelde ge-
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vangene door sommigen werd gehouden voor een maarschalk, door anderen voor een president van het parlement
waarschijnlijk en dat men later van hem vertelde dat
hij de hertog van Beaufort was, of een noon van Cromwell.
Een ander voorval van denzelfden card trok de algemeene aandacht in 1695: de Gazette d'Amsterdam 1) van
den 14 den Maart 1695 vermeldde, dat een zeeoflicier
(lieutenant de galere) met twintig ruiters een gemaskerd
gevangene, die streng bewaakt werd, in een draagstoel
nit Provence naar de Bastille gebracht had, en dat het
zeker een persoon van gewicht moest wezen, omdat
zijn naam zelfs voor zijne geleiders een geheim was
gebleven. Een merkwaardig bericht: het vervoer van dien
„gemaskerde" nit Provence had drie en een half jaar
vroeger plaats dan dat van den masque de fer, die ook nit
Provence werd overgebracht en door zijn masker zulk een
belangstelling heeft gewekt tot op den huidigen dag, maar
van dien eersten is nooit eenige ophef gemaakt, omdat hij
geen Voltaire heeft gevonden, die reclame voor hem zou
makers. Immers zonder Voltaires verhaal zou niemand zich
om den masque de fer weer bekommerd hebben dan one
andere slachtoffers van de justice retenue, die onbekend,
vergeten en leveed-flood in een of anderen kerker hunne
dagen sleten, tot zij door onverschillige dienaren werden
weggebracht naar een naburig kerkhof of naar een grafkuil in den wal. De Gazette d'Amsterdam maakte van de
aankomst van dien tweeden gemaskerde in het nummer
van den 3 en October 1698 in de eenvoudigste termen gewag : „M. de Saint-Mars heeft zijn gouverneurschap aanvaard over de Bastille, waarheen hij een gevangene heeft
gebracht, dien hij bij zich had. . . " : van het masker werd
niet eens gesproken. In de Bastille liepen zonderlinge
verhalen, misschien ook al als ,,conies jaunes " nit den
De Gazette d'Amsterdam was destijds de eenige courant, die in Europa
algemeen gelezen werd; alleen de Gazette de Leyde vas of werd haar mededingster. In Nederland zijn van de Gazette d'Amsterdam slechts eenige
nummers uit de jaren 1678 en ' 79 bewaard gebleven. Mr. Sautijn Kluit
sohreef daarover een zeer belangrijk artikel in Nijhoffs Bijdragen N.It. Iti T. 1866.
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koker van Saint-Mars afkornstig en door de tweede en
derde hand al meer en weer verward en verduisterd. Constantin de Rerineville, die van 1702 tot 1713 in de Bastille
opgesloten heeft gezeten, en die daar in den aanvang nog
gelijktijdig verblijf hield met den man met het ijzeren
masker, verhaaTt onder zijne ervaringen van het jaar 1705,
dat hij eens toevallig een medegevangene zag, wiens naam
hij nooit heeft kunnen to weten komen, van middelbare
grootte, met zeer dik, zwart, gekroesd haar, dat nog volstrekt niet gemengd was; zijn gelaat had hij niet kunnen
zien, omdat de beambten hem aanstonds hadden doen omkeeren. Dit verhaal is zeer zonderling, one dat de gevangene
met het masker in 1705 reeds twee jaren overleden was,
cii toch moet hij wel bedoeld zijn, want de oude cipier IRu
verhaalde dat de man al 31 jaar gevangen zat, en dat
M. de Saint-Mars hem mede had gebracht van de SainteMarguérite-eilanden, onderweg de meest buitengewone
maatregelen nemende om to voorkomen dat hij werd gezien. Is nu al dat jaar 1705 een vergissing - IRerineville
schreef eerst in 1715 en volgende jaren - zijn verhaal
blijft onbegrijpelijk, want hij voegt er bj, dat de onge
lukkige man een paar maanden later ontslagen werd, nadat
hij den biechtvadr van de Bastille door een stroom goud
had omgekocht! Maar in elk geval blijkt hij toch van den
gevangene, dien Saint-Mars had medegebracht, to hebben
gehoord. En wat zou deze nu misdreven hebben? llij had,
zoo moisten de cipier en de chirurgijn-barbier to vertellen,
als schooljongen een tweeregelig hekeldichtje op de
Jezuieten gemaakt, toen deze hun college den naam hadden
gegeven van „college Louis le Grand", en was daarom tot
levenslange gevangenisstraf veroordeeld - ,,contes jaunes " !
Ook in de hofkrungen moet het een en ander van den
vreemdsoortigen gast der Bastille zijn doorgedrongen, en
ook daar wekte het nieuwsgierigheid. In October 1711
schreef de schoonzuster van Lodewijk XIV, de bekende
pruncesse Palatine, aan de keurvorstin van Hannover over
,,een man, die lang in de Bastille was gebleven, gemaskerd
at en sliep en gemaskerd gestorven was; hij had twee
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musketiers bij zich, die hem moesten dooden wanneer hij
zijn masker afnam. Wie hij was had men nooit geweten".
En eenige dagen later voegde zij er aan toe „dat het dragen
van het masker geen barbaarschheid geweest was: de man
was een Engelsch lord, die betrokken was geweest in eene
sa men zwering tegen Koning Willem (van Engeland), die
nooit mocht hooren wat er van den lord geworden was".
Alweder „contes james" — maar met dat al, de zaak
wekte de aandacht en.,. wend geheim gehouden. Nog in
1721 drong de maarschalk La Feuillade bij zijn schoonvader Chamillard, die als minister (1702-1709) met de zaak
moest bekend geweest zijn, er vergeefs op aan dat hij voor
zijn naderend einde zou mededeelen wie de man met bet
masker was geweest: „hij had," zoo was het antwoord,
„gezworen geen staatsg eheimen to onthullen". Alleen dit
liet hij zich nog afpersen : „het was een man, die al de
gehei men van Fouquet kende".
In beperkte kringen wend dus de zaak wel besproken,
maar de buitenwereld was er nog weinig in gemoeid. Pit
was eerst het geval toen in 1745 to Amsterdam de Memoires secrets pour servir a l'histoire de Perse in het licht

verschenen, een klein boekje, waarin onder de namen van
Cha-Abbas, Giafer en Sephi-Mirza
denkbeeldige personen
de Koning, diens natuurlij ke zoon de graaf van Verman doffs en de dauphin de hoofdpersonen waren. Vermandois, zoo heette het, was ter dood veroordeeld omdat
hij in een twist den dauphin in het aangezicht had geslagen, maar om hem to sparen had men hem naar het
leger gezonden, aldaar het valsche gerucht van zijn overlij den verspreid, en hem feitelij k in het diepste geheim
naar het eiland St. Marguerite en later naar de Bastille
gevoerd, waar men hem in tegenwoordigheid van anderen
een masker liet dragen. Pit boekje, dat aanstonds groot
opzien baarde, werd later, in 1837, door den bekwamen
letterkundige Paul Lacroix (schrijvende onder den n aam
„bibliophile Jacob") op goede gronden toegeschreven aan
Voltaire, en ook de tijdgenooten schijnen hem voor den
schrijver to hebben gehouden, maar hoe dit zij, zes jaren
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later, in 1751, laschte hij in het vijf en twintigste hoofdstuk van zijn Siècle de Louis XIV het pikante verhaal in
van ,,een onbekenden gevangene, die kort na den dood
van Mazarin (dus in 1661) in het grootste geheim naar het
eiland Sainte-Marguerite gevoerd was, onderweg een masker dragende met stalen kinbanden, dat hij op gevaar van
zijn leven niet mocht afleggen. Hij was lang, j ong en
schoon en edel van gelaat. In 1690, toen Saint-Mars
gouverneur van de Bastille was geworden, ging hij den
gevangene halen en narn hem, altijd gernaskerd, mede
daarheen. Hij werd er zoo goed mogelijk gehuisvest en
verpleegd en men weigerde hem niets. Hij droeg altijd
zeer fijn linnengoed, werd steeds met zorg onthaald en
met eerbied behandeld: de gouverneur ging in zijne tegenwoordigheid zelden of nooit zitten. Vóór zijn vertrek van
het eiland was de minister Louvois bill hem gekomen en
had staande en met ontzag met hem gesproken. In 1704
was hij gestorven. Het vreemdste van alles was dat er, in
den tijd toen hij naar het eiland werd gebracht, niemad
van aanzien in Europa verdween". In eene volgende uitgave van Voltaires boek werden een paar fouten verbeterd
- b.v. het sterfjaar 1703 voor 1704 - en een paar bijzonderheden bijgevoegd, maar overigens onderscheidde de
lezing zich van de eerste alleen door de aanhechting van
het welbekende verhaal van het zilveren tafelbord, dat de
gemaskerde man, met zijn naam bekrast, nit het venster
had geworpen; de visscher, die het vond en terugbracht,
dankte zijn leven alleen aan de gelukkige omstandigheid
dat hij niiet lezen kon.
Van dezen tijd of was het vraagstuk van den raadselachtigen gevangene aan de orde van den dag, en de belangstelling steeg nog hooger, toen het masker met de stalen
kinbanden een ijzeren masker was gewordeii, waarschijnlijk
onder den invloed van een allerdwaasten roman van Mouhy,
die in 1746 uitgekomen was in Den Haag en tot titel
droeg ,,Le masque de fer, ou les admirables aventures du
père et du fils", een roman, die met den gevangene van
de Bastille niets hoegenaanid to maken had, maar waarin
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een koning van Castilie met zijue dochter de hoofdpersonen
waren, en een paar ijzeren maskers, zoo kunstig met een
slot voorzien, dat zij onmogelijk konden geopend worden,
eene voorname rol speelden. Dwaas als hij was, had die
roman grooten opgang gemaakt.
Een groot aantal geleerden toog nu aanstonds aan
het werk om het geheim to doorgronden en nit to waken
zooals hij vaak kortweg werd
wie de masque de fer
genoemd geweest was. De naam van Voltaire, die, reeds
in 1717 en 1726 de Bastille als gevangene bewoond had, gaf
het verhaal immers dubbele waarde. Zelf liet deze zich niet
daarover nit: alleen gaf hij half en half to verstaan dat
hij er meer van wis t dan hij zeide. Wel gaf hij nog in
zijn Dictiornnaire philosophique en in een paar strij dschriften
tegen La Beaum elle, met Wien hij, vooral over zijn Siècle
de Louis XIV, steeds in twist was, een paar bij zonderh eden
ten beste, die hij van dezen en genen vernomen had, alle
nit de tweede of derde hand. Daaronder behoort ook het
verh aal dat Saint-Mars op zij n e reis naa r Parij s op zij u
eigen landgoed Palteau overnacht had en daar zijn gevangene nacht noch dag alleen had gelaten, hem tijdens
den maaltij d met den rug naar de ven sters tegen over zich
plaatsende en naast zijn bord twee geladen pistolen gereed
houdende om hem, zoo noodig, veer to schieten : zoo wist
een bloedverwant van den gouverneur, eigenaar van Palteau geworden, to vertellen, na ondervraging van de oudste
boeren op zijn landgoed.
Merkwaardig genoeg voegde in 7 771 de uitgever van
de tweede editie aan eene plaats in het artikel „Ana,
anecdotes" van dien Dictionnaire een noot toe door
velen aan Voltaire zelf toegeschreven en nooit door hem
verloochend --- waarin verklaard werd, dat „het ijzeren
masker zonder twijfel een oudere broeder van Lodewijk XIV
was", een bastaardzoon namelij k van 's Konings moeder
Anna van Oostenrijk, wier grooten smaak voor fijn linnengoed die zoon had geerfd.
Die uitspraak ging gepaard met de korte wederlegging
van de meeningen, door anderen geopperd. Aan deze immers

NOG STEEDS EEN nAADSEL?

107

had het niet ontbroken. Tenauwernood was Voltaires Siècle
de Louis XIV door den druk verspreid, of de geleerde en
beroemde letterkundige en geschiedschrijver Leriglet
Dufresnoy, die zes malen gevangen had gezeten in de Bastille en buitendien op het eiland Ste Marguerite 1) en in
het slot Vincennes, en daarom veel belang stelde in het
kerkergeheim, laschte in zijn Plan de l'histoire de la
monarchie Française eene beschouwing in, waardoor hij
meende eene oplossing to kunnen geven: de man met het
masker was de hertog van Beaufort, die niet, zooals men
meende, was omgekornen. Enkele jaren daarna, in 1759,
sloot zich de bejaarde dichter Joseph de Chancel de Lagrange,
in 1728 almede gekerkerd geweest op Ste Marguerite, in
een artikel in Frérons tijdschrift ,,L'annCe littéraire" bij die
meening aan. Elie Freron zeif daarentegeri, een criticus,
die waar hij maar kon Voltaire bestreed, kwam nochtans
terug op den hertog van Vermandois, misschien niet op de
gedachte gekomen zijnde dat de Mémoires de Perse van
hem konden wezeri. In hetzelfde jaar opperde de letterkundige Poulain de Sainte-Foix eene andere verkiaring:
de geheimzinnige gevangene was niemand anders geweest
dan de hertog van Monmouth - eene verklaring, die
tronwens na hem geen enkel schrijver heeft overgenomen,
hetgeen met de andere weT het geval was: de geschied
schrijver Anquetil b.v., in zijn werk ,,Louis XIV et sa cour",
ondersteunde nog in 1789 Lenglets oplossing.
Veel grond hadden al die verkiaririgen - of liever
gissingen - niet, omdat er voor geen daarvan behoorlijk
bewjsmateriaal kon bijgebracht worden. Slechts een schrijver was er in geslaagd merkwaardige en gewichtige stukken
op to sporen, op het historische raadsel betrekking hebbende. Het was de geleerde en bezadigde pater-Jezuiet
Henri UriflEet, elk beoefenaar van de geschiedenis der XVIIe
eeuw welbekend. Als aalmoezenier van de Bastille had hij
sinds 1745 gedurende eenige jaren dagelijks toegang tot
het kasteel en verkeer met de beambten gehad, zoodat
1) Een der Levinisohe eilanden: Sainte-Marguerite en Saint-ilonorat,
tegenover Cannes.
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het hem niet moeilij k viel to beproeven ter plaatse zelf,
waar de gevangene eenige jaren geleefd had en ook gestorven was, inlichtingen in to winnen. Eene oplossing van
het geheim vond ook hij niet: hij moest weifelend en aarzelend tot het besluit komen, dat de onderstellingen omtrent Beaufort en Mon mouth onaannemelij k waren, die
rakende Vermandois minder verwerpelij k was. Maar wat
in zijn „Examen de 1' anecdote de 1' homme au masque
de fer" 1) hoogst belangrijk mag heeten, is de openbaarmaking der aanteekeningen nit het register van Du Junca
en nit het doodenregister van de St.-Paul-parochie.
Etienne Du Junca, in 1690 tot lu gtenant van de
Bastille benoemd om den vijf en zeventig jarigen gouverneur De Besmaux bij to staan, was aanstonds begonnen
een dubbel register aan to leggen, een om daarin aan to
teekenen wie in de Bastille kwamen en wanneer, een
tweede voor de dagteekening van hun vertrek of overlijden.
In het eerste van die registers — die nog bewaard worden
in de Bibliotheque de 1' Arsenal vond Griffet op den ] 8den
September 1698 vermeld, dat „te drie uren 's namiddags
M. de Saint-Mars, (benoemd) gouverneur van de Bastille,
was aangekomen, om zijne intrede to doen, komende van
de eilanden Sainte-Marguerite-nonorat, in een draagstoel
medegevoerd hebbende een „ancien prisonnier", dien hij
had to Pignerol, dien hij altij d gemaskerd liet houden,
wiens naam men niet zeide, en hem bij het uitstappen nit
den draagstoel in de eerste (= benedenste) kamer van den
Baziniere-toren hebbende doen brengen, in afwachting van
den avond om hem, to negen uur, zelf, met den heer De
Rosarges, een der beambten die M. de Saint-Mars heeft
medegebracht, in de derde kamer, alleen, van den Bertaudi.ere-toren to geleiden en to plaatsen, die ik eenige dagen
voor zijne aankomst had doen meubileeren, overeenkomstig
de order, die ik van M. de Saint-Mars ontvangen had,
Welke gevangene bediend en verzorgd zal worden door M.
De Rosarges (en) dies de gouverneur zal voeden".
1) Opgen omen in het „Traite des preuves qui servent
verite dans 1' histoire, 1779.
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In het andere register stored op den 19den November
1703 opgeteekend dat „de onbekende gevangene, altij d
gemaskerd met een zwart fluweelen masker, dien M. de
Saint-Mars mede had gebracht van de eilan den St. Marguerite, dien hij sedert lang bewaakte, zich gisteren wat
onwel gevoeld had bij het verlaten van de mis (en) heden
gestorven was tegen tien uur des avonds, zonder ernstig
ziek to zijn, het kon niet minder, en M. de Giraut, de aalmoezenier, nam hem de biecht af, verrast door zijn dood.
Hij heeft de sacramenten niet ontvangen, en de aalmoezenier heeft hem eenige oogenblikken voor zijn dood vermaand. En die onbekende gevangene, sedert zoo lang in
bewaring gehouden, is Dinsdag den 20s t en November, to
vier uur des namiddags, begraven op het kerkhof van St.
Paul, onze parochie; op het dooderlregister heeft men OOk
Pen Onbekenden naam gegeven. M. de Rosarges, majoor,
en Arreil, chirurgijn, hebben op het register geteekend".
„Ik heb later vern omen dat men hem op het register
had genoemd M. de Marchiel (en) dat men 40 livres
begrafeniskosten betaald heeft".
Aan fol. 50 van het begrafenis -register van de St.
Paul-parochie, op het jaar 1703, ontleende bovendien Pere
Griffet het volgende : „Den 19den is Marchioly, oud zes-enveertig jaren of daaromtrent, in de Bastille gestorven,
wiens lijk den 20s ten deter op het kerkhof van St. Paul,
zij ne parochie, is begraven, in teg enwoordigheid van M.
de Rosarge, majoor van de Bastille, en van M. Reilhe,
cbirurgijn-nlajoor van de Bastille, die geteekend hebben.
Rosarge, Reilhe" z).
13eze voor het vraagstuk zoo hoogst belangrijke stukken
maakten een einde aan de legende van het „ijzeren"
masker, maar aan den anderen kant stelden zij de hoofdzaak boven alien twijfel, en lieten de verbeelding en
de vindingrijkheid vrij spel. Deze liet zich dan ook
niet onbetuigd. In de zoog enaamde Mzmoires van den
1) Pit document is bij den brand van het stadhuie to Parijs in 1871
vernieid, maar gelukkig waren to voren twee facsimile's gemaakt, die in
het licht gege ven zijn.
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hertog de Richelieu, in 1790 in het licht gegeven door
zijn gewezen secretaris, den abbe Jean Soulavie een zoo
onbetrouwbaar boek, dat de hertog van Fronsac, de zoon
van den maarschalk, aanstonds den schrij ver openlij k
wegens zijne vervalschingen aan de kaak stelde, werd
eene bekentenis van Saint-Mars openbaar gemaakt, op
zijn sterfbed afgelegd, inh oudende dat de ongelu kkige,
dien hij zoo fang bewaakt had, een tweelingbroeder van
Lodewij k XIV was geweest, dien Richelieu en Mazarin
nit voorzichtigheid hadden verduisterd, vooral omdat vele
geneesheeren den laatsgeborenen van tweelingen als den
o u dsten meenden to moeten beschouwen. Ook de Koninginmoeder zou dit gevaar hebben ingezien, en zoo besloot men
het kind in het geheim bij de vroedvrouw to laten opvoeden,
en vertrouwde het later toe aan „den gouverneur,"
namelij k van de Bastille, d. i. Saint-Mars die hem medenani naar zijn eigen huffs in Bourgondie en hem daar bij
zich hield tot hij, in papieren van zijn opvoeder snuffelende,
brieven van de beide kardinalen vond en vervolgens door
een dien stmeisj e de portretten van zij ne koninklij ke bloedverwanten to zien kreeg : het geheim zij ner geboorte was
verraden, een ijlbode werd naar het hof gezonden, de jonge
pries en het meisje werden beiden opgesloten voor hun
levee. Zoo kwam de erfgenaam van den Franschen troon
op het eiland, waar Louvois hem later kwam bezoeken en
met diepen eerbied behandelde ; in de Bastille eindigde
hij zijn droevig leven.
zoo vertelt
Deze schriftelij ke bekentenis had
Soulavie de dochter van den Regent onder de oogen
gekregen, wien zij het stuk had afgedwongen door aanvaarding eener allerschandelijkste voorwaarde.
Het is moeilij k to begrij pen dat dit dolle verhaal bij ernstige menschen geloof heeft gevonden. Immers, het droeg het
ken merk van den leugen op het voorhoof d : de maarschalk
Richelieu, die den „prins", zoo gezegd werd, nog had gezien, was twee jaren oud toen deze in de Bastille kwam,
Saint-Mars was reeds als jongeling in dienst bij de musketiers to Parij s, en is nooit in Bourgondie geweest --- maar
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zulke zaken werden over het b oofd gezien, ook door mannen als Chamfort, lid van de Academie Francaise, Dulaure,
de geschiedschrijver van Parijs en meer anderen, 1Vlichelet
zelfs, die het voor goede count hebben aangenomen. Bij het
groote publiek maakte het natuurlij k een grooten opgang,
en in het begin der negentiende eeuw had de „tweelingbroeder" van Lodewijk XIV in Frankrijk eene algemeene
vermaardheid. Eerlang zou hij die ook in het overige Europa
verwerven, then Fournier en Arnould (in 1831) hun tooneelspel „Le masque de fer" deden opvoeren, en kort daarop
Alexandre Dumas zijn „Vicomte de Bragelonne" in het
licht gaf. Ouderen van dagen kunnen zich dat tooneelspel,
dat nog in de jaren 1860 tot '70 in Nederland opgevoerd
werd, wel herinneren : een jongen, blonden spring in 't
veld, in een park bij een paleis, dan een gebogen man,
in een kerkerhol opg esloten, met een eivornlig zwart helmmasker op het hoofd, dat hem op een modernen dulker
deed gelijken, eindelijk datzelfde kerkerhol, met Louvois, die
met een sleutel den helm opent en met ontzetting terugdeinst voor een vervuilden, behaarden, lijkkleurigen grijsaard. Een draak der draken ! En even draakachtig is Dumas'
roman, die den indruk maakt of de schrijver heeft willen
beproeven hoever hij met zijne onmoaelijke vindingen bij
het publiek wel gaan kon, nadat het reeds zijne „Vingt ans
apres" goedmoedig, of liever geestdriftig, had aangenomen
en toegej uicht. Sedert dien tij d was „Gaston van Frankrij k,
de man met het ijzeren masker," een beroemdheid, en hij
is het nog. Een stap verder dan Soulavie ging baron Gleichen :
de ongelukkige prins was de werkelij ke troonopvolger geweest, die na den dood van Lodewijk XIII verruild was
voor den natuurlij ken zoon van Mazarin en de Koningin.
Nu was de weg geopend voor verdere schrandere vondsten :
de ongelukkige Koningszoon was op het eiland SainteMarguerite, waarheen hij was weggevoerd, opgegroeid en
later getrouwd met de dochter van een zijner bewakers,
en nit dat huwelijk was een zoon geboren. Ook die moest
nu verdwijnen, en daarom bracht men hem naar Corsica,
zonder aldaar iemand jets anders omtrent zijne afkomst
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mede to deelen dan dat hij kwam „di buona parte". Ook
deze kreeg een noon, die daarom alleen den naam Buonaparte droeg en.... wel natuurlij k, Napoleon was de wettige
pretendent van de Fransche kroon, de rechte afstammeling van het ijzeren masker en van Hendrik IV, de laatste,
de eenige Bourbon!
Behalve doze buitensporige phantasieen zijn er nog
in grooten ernst een drietal andere vrij zonderlinge verklarin gen van de geheimzinnige geschiedenis op^nbaar gemaakt. De chevalier de Taules kwam in 1825 voor den
dag met eene meening, die hij reeds zeer lang in beperkten
kring had verdedigd : de bewuste gevangene zou een Armeensch patriarch to Constantinopel geweest zijn, nit geloofsij ver en haat opgelicht en gevangen gehouden ; zijn
naam was Avedick. Een onbekende uitte in 1790 eene
meening, die in 1840 door ern enkel schrij ver nog werd
overgenomen : hij was niemand anders dan de minister
Fouquet. Ravaisson eindelij k, de geleerde uitgever van de
Bastille-archieven, kwam op den bevreemdenden inval, dat
een oflicier van den duc de Beaufort de onwelkome tij ding
was komen brengen dat de hertog niet omgekomen was,
maar dat men hem bij de Turkeri gevangen hield en een
losprij s voor hem eischte : dien ofcier had men toen maar
eenvoudig onschadelijk gemaakt.
Nog zij, als curiositeit, eene veronderstelling vermeld, dat
het ijzeren masker Moliere was, gestraft voor zijn Tartuffe !
In het midden der negentiende eeuw waren er reeds
moor dan vij ftig schrij vers, die zich met de zaak hadden
beziggehouden, en elkander heftig bestreden, beter slagende
in het wederleggen van anderer mooning dan in het loveren van bewijzen voor eigen bewering. De meesten trouwens stelden hunne betoogen op zonder bescheiden tot
hunne beschikking to hebben of daar stelselmatig naar to
zoeken. Om dezelfde reden bleven ook de lastgevingen van
Koning Lodewijk XVI en van Napoleon tot zorgvuldig
onderzoek naar de veel besproken zaak zonder gevolg : in
de archieven van buitenlandsche taken, waarin men u.itsluitend zocht, werd niets van gewicht ontdekt. Bij eon
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van deze nasporingen, ill 1775 op last van een stedelijk
regeeringsarnbtenaar irigesteld, waarschij nlij k wel op verlangen van het hof, scheurde de toenmalige majoor van
de Bastille nit een der registers - een ander natuurlijk
dan dat van Du Junca - de folio's, waarop van den gemaskerden gevangene melding gemaakt was: de bekende vermunking, die bij de ontdekkung na de inneming van de
Bastille zooveel sensatie maakte. (lit een afschrift van
dat folio 120, later voor den dag gekomen, bleek dat het
niets anders bevatte dan de aanteekeningen van Du Junca,
waarvan het blijkbaar was overgenomen door den ge
noemden majoor, Chevalier. Het verlies was dus niet groot,
en de verminking was eene zaak zonder eenig belang. Ook
op dit punt, hoe voldingend ook door Lacroix opgehelderd,
bleef de legende niettemin sterker dan de waarheid.
Langen tijd hebben de phantasieën van Soulavie en
zijne navolgers de verbeeldung geprikkeld, en het geloof
aan den mishandelden koningszoon, als het ware levee
begraven in zijñ kerker, scheen zich bij het publiek, dat
bijzondere belangstellung voor de geheimzinnige zaak bleef
toonen, vast geworteld to hebben. Eerst omstreeks het jaar
1870 is er een ommekeer gekomen, toen verscheidene
geleerden, onafhankelijk van elkander, het vraagstuk van
den man met het ijzeren masker tot het onderwerp van
streng wetenschappelijk onderzoek maakten en de gevoiiden
gegevens, en wat daai'uit scheen to kumnen afgeleid worden,
aan eene zorgvuldige critiek onderwierpen.
Het eerst deed dit Marius Topin, iiispecteur van de
yolks- en schoolbibliotheken, als geschiedkundige reeds
bekend door zijne boeken over den kardinaal De Retz en over
Europa en de Bourbons onder Lodewijk XIV, beide bekroond
door de Académie Française, later nog gevolgd door een
werk over Lodewijk XIII en Richelieu. Door zijne studiën
over de zeventiende eeuw van zelf op het vraagstuk van
den gemaskerden onbekende gebracht, besloot hij tot eene
uitgebreide nasporing, niet alleen - zooals zijne voorgan
gers gewoon wares geweest to doen - in de archieven
0. E. XIII 10
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van buitenlandsche zaken, maar in die van de Bibliotheque
de 1' Arsenal, van het Ministere de la Guerre, de Archives
rationales, alle dossiers en depots kortom, die met mogelij kheid iets ter zake zouden kunnen bevatten. De nitkomsten van dit omvangrijke onderzoek gaf hij in 1870 in
het licht onder den titel „L'homme au masque de fer".
Feitelij k bevatte zij n boek veel weer: de geschiedenis
van de voornaamste personen, die men tot dusver voor
then geheimzinnigen man had willen doen doorgaan, en
bovendien eene poging tot oplossing van het geheim zeif.
Het eerst behandelde hi j uitvoerig de gissingen aangaande een bastaard- of een tweelingbroeder van Lodewij k
XIV, onderzocht tot in de kleinste bij zonderheden de intime
geschiedenis van 's Konirngs ouders in de jaren 1625, 1631
en 1638, de eenige tij dstippen, waarop van eene geheim
gehouden geboorte sprake had kunnen zijn, en toonde aan
dat er geen grond hoegenaamd bestaat om Anna van Oostenrij k to verdenken van eenige ongeoorloofde betrekking
tot den Eng elschen lord Buckingham, Wiens onbezonnen
en vermetele pogingen tot toenadering zij afwees, ook al
valt niet to ontkennen dat zij voor de hartstochtelijke
ontboezemingen van den innemenden cavalier geenszins
ongevoelig was. De on gerij mde bewering, dat het bestaan
van een kind, in 1625 geboren, tot na den dood van
Mazarin
toen de gemaskerde man volgens Voltaires
mededeeling naar St. Marguerite gebracht werd dat is
dus zes-en-dertig jaren lang, verborgen zou hebben kunnen
blijven, en then eensklaps de noodzakelijkheid gerezen was
het to doen verdwijnen op zulk eene in het oog vallende
wij ze als door een vervoer met een bij zonder soort van
masker, behoefde nu niet meer wederlegd to worden alleen
op grond van die ongerij mdheid zelve.
Met weer stelligheid nog kon Topin de veronderstelling
to niet doen, dat de tij d van de geboorte in 1631 moest
gezocht worden, en dat die in nauw verband stond met de
vrees der koningin, dat zij bij 's Konings dood kinderloos
zou achterblijven. Aan de hand van de brieven van Richelieu
stag voor stap de voorvallen nit het bijzondere levee van
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Anna van Oostenrijk volgende gedurende de maanden van
blij de verwachting op een troonopvolger, kon hij tot het
besluit komen dat er tot verdenking geen aanleiding bestaat.
Niet de zoon der ontrouw zou de prins zij n geweest, indien
hij voldragen ware ter were] d gekomen, maar „Frankrij k
zou het geluk (zijner geboorte) hebben ontvangen
om
met IRichelieu to spreken als eene vrucht van Gods
zegen en van de goede verstandhouding, die er sedert
eenigen tijd bestond tusschen den Koning en de Koningin,
zijne gade". En Richelieu, die Anna van Oostenrijk in
hare gevaarlij ke intrigues met Spanj e niet spaarde, is
zekerlij k ten deze een niet to wraken getuige.
Minder moeite nog kostte het de romantische verhalen
betrefende de tweelingen to ontkennen. Het tij dsverloop
tusschen de beide geboorten, niet minder dan negen uren,
de afwezigheid van Richelieu die de verduistering van
het tw eede kind zou hebben aangeraden — gedurende
den ganschen zomer van het jaar 1638 (Juli tot October),
de onmogelij kheid om aan een zeventiende eeuwsch h of,
waar vorstelij ke geboorten altij d in tegenwoordigheid van
een groot aantal getuigen plaats grepen, die van een
tweeting geheim to houden, het volstrekte zwijgen van alle
geschriften nit dien tij d over zelfs een vermoeden of gerucht, op de zaak betrekking hebbende, en eindelij k ook
het ontbreken van iederen redelijken grond voor het
verduisteren van een der beide kinderen, inderdaad het is
voldoende om Soulavies boosaardige, maar tevens belachelij ke fabel ter zij de to doen stellen.
Maar .... de bijzondere eerbewijzen van Saint-Mars,
die nooit durfde gaan zitten in tegenwoordigheid van den
gevangene, die hem zelf bediende P En het bezoek van
Louvois op de eilanden, en zijn eerbied en ontzag ? Welnu,
men weet tegenwoordig, zooals blijken zal, van al de gevangenen, die Saint-Mars heeft bewaakt, hoe zij werden
behandeld, en met hoe weinig mededoogen, laat staan
,onderdanigheid men met hen omsprong; men kent ook
de redenen, waarom de gouverneur of zijne oflicieren de
gevangenen zelf bediende ; het was waarlij k niet als eer-
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bewijs ! Beleefd bejegend wanneer zij onderworpen en stil
waren, maar met duchtige stokslagen gestraft voor elk
verzet, waren allen zonder onderscheid aan hetzelfde
stelsel van de allerstrengste bewaking onderworpen, en
zoolang Saint-Mars daarmede belast was, dat is van 1664
of tot hij naar de Bastille overgeplaatst werd in 1698 toe,
is geen enkel gevangene door hem ontzien, behalve misschien Lauzun, Bien hij niet aandurfde en tegen Wien hij
niet opgewassen bleek.
Maar dan Louvois? Die minister is tusschen 1661
het sterf j aar van Mazarin
en het jaar van zij n eigen
uiteinde, 1691, nooit op het eiland Sant-Marguerite geweest. Eenmaal, in 1680, maakte hij een reis, die hem in
de nabijheid had kunnen brengen : om genezing to zoeken
van een beenbreuk in het vorige jaar, ging hij de baden
gebruiken to Barrege in de Hautes-Pyrenees, maar gedurende die reis en dat verblijf, waarvan men van dag tot
dag de bijzonderheden ke pt, kwam hij niet op de eilanden,
zelfs niet aan de kust.
Bovendien, die reis viel in 1680, en Saint-Mars kwam
eerst zeven jaren later op het eiland.
Op dezelfde w jze heeft Topin de andere verhalen
behandeld.
De hertog van Vermandois, wiens geschiedenis hij
zorgvuldig p aging, bleek den Eden November 1683 to Kortrijk ongesteld to zijn geworden, of liever bedlegerig, want
reeds dagen lang was hij onwel en koortsig. Den 8sten
poogde men hem door eene aderlating verlichting to geven,
maar de maarschalken Humieres en Boufflers drukten reeds
den 12 d en en 14den hunne groote ongerustheid nit, en
werkelijk verergerde de toestand den 15de n zoozeer, dat men
den 16den al besluiten moest hem het sacrament toe to
dienen. Zijne jeugd hield hem nog twee dagen in leven,
maar den 18d en blies hij den adem uit, tot algemeene
droefheid in het leger. Den 24sten November werd zijn
stoffelij k overschot, op last van den Koning, met groote
pracht en praal bij genet. In 1786 liet Lodewij k XVI, naar
aanleiding van de verspreide geruchten, de lij kkist openen
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men vond er „een volledig en goed gevormd lichaam" in.
Afzonderlij ke hoofdstukken werden ook g ewij d aan
Monmouth, wiens dood door de hand van den beul in 1685
nu wel niemand meer betwijfelt, en aan den hertog de
Beaufort, Wiens lijk wel niet is gevonden, maar wiens dood
voor Candia in 1669 niettemin aan Been twijfel weer
onderhevig is. En al ware dit niet zoo, de hertog was in
1616 g eboren, en zou dus op zij n twee en tachtigste jaar
in de Bastille zij n gebracht, then Colbert, zij n vij and naar
het heet, reeds vijftien jaren tevoren overleden was, en
dat met zooveel voorzorgen teg en herkenning ? Is dit alles
wel iets weer dan onzin ?
De overige beweringen to logenstraffen viel het gemakkelijkst van alles. Avedicks oplichting en wegvoering,
in alle bijzonderheden door den beer Topin nagespoord,
had plaats in 1706; hij werd een pool opgesloten in het
kasteel 8t. Michel, kwam in 1709 in de Bastille, maar werd
vrijgelaten en stierf in 1711 in de Freron-straat, den 2lsten
Juli. Avedicks g eheele verblij f in Frankrijk beg on dus eerst
drie jaren na den dood van den man met het ijzeren
masker, en kan met diens lot onmogelijk iets gemeens
hebben gehad.
Eindelij k Fouquet, als candidaat voorgesteld door
niemand minder dan den geleerden Lacroix, den ,,bibliophile Jacob"?
Hoe scherpzinnig zijne redeneeringen, en hoe ij verig
zijne nasporingen waren, zijnee m eening moest wij ken voor
de kracht van het onloochenbare felt, dat Fouquet den
2 2sten Maart 1680 plotseling is ov erleden in bij zij n van
zij n zoon en van zijne dochter, dat zijn lij k tij deli] k werd
bij gezet in het klooster Sainte-Claire en dat het een jaar later
door zijne verwanten werd overgebracht naar Parij s in het
familie-graf in de kerk — of eigenlijk kapel — van Saint
Francois de Sales, tegelijk, zooals twintig jaren later Lair
in zijn voortreffelijk boek over Nicolas Fouquet heeft aangewezen, met zijne nude moeder, die hem nog had overleefd.
Zoo was de roman van den koningszoon een fabel ge-
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bleken, en ook geen doodgewaande edelman of staatsminister heeft onder bedekking van een ijzeren masker
voortgeleefd. Maar daarmede was het geheim van dat
masker, zij het dan ook maar een masker van zwart fluweel,
niet opgelost. In de dagen van Hendrik IV en Lodewij k
XIII was het dragen van fluweelen maskers eene gewone
zaak, eene mode geweest : Maria de Medici en hare hofdames reden nooit nit zonder het gelaat met een fluweelen
masker bedekt to hebben, het werd een eisch van fatsoen
voor alle dames van stand. De onbekende gevangene, die
in 1695 door een luitenant vervoerd werd, was evengoed
gemaskerd als drie jaren later de beroemde man, dien
Saint-Mars begeleidde. Maar waarom bleef deze dat masker
ook dragen in de Bastille? Dat hij ermee at en sliep is
natuurlijk een verzinsel, maar buiten zijn vertrek, b.v. bij
zijn gang naar de mis of een verwij 1 op den binnenh of of den
torentrans om lucht to scheppen en beweging to nemen
hetgeen in de Bastille dikwijls veroorloofd werd heeft
hij het zeker gedragen : het register van Du Junca last
daaromtrent geen twijfel. En waarom bleef zijn naam voor
iedereen een diep geheim, en evenzeer de oorzaak van zijne
opsluiting ?
De weg tot de ontdekking van al die raadsels was
door de stukken van Du Junca aangewezen : het kwam
er op aan nauwkeurig to onderzoeken welke gevangenen
Saint-Mars van het begin zijner loopbaan als gevangenbewaarder onder zijne bewaking had gehad. Dien weg
sloeg dan ook Marius Topin in, en tegelij k met hem deed
dit een officier van den generalen staf, later brigade-generaal,
Th. Jung, die in 1873 zijne nasporingen openbaar maakte
in een doorwrocht werk : „La verite sur le Masque de fer."
De hoofdverdienste van dat boek was en is nog, dat het
uitvoerig en met de grootste nauwkeurig heid alles bij een
bracht wat betrekking had op de kasteelen, waar SaintMars zijne gevangenen achtereenvolgens in bewaring gehad
had, en op de personen die daar, hetzij als bewakers hetzij
als gevangenen, verblij f hadden gehouden, zoodat het
mogelijk werd elke aanduiding in de briefwisseling van
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Saint-Mars met Louvois en diens opvolgers, alsook in andere
authentieke bescheidern, to verstaan. Des to meer is het
daarom to verwonderen, dat hij den man met het masker
heeft willen terugvinden in een zekeren Louis Oldendorf,
die verdacht werd van samenzwering en in 1673 bij Peronne
werd gegrepen : door niets kon Jung aantoonen dat deze
man ooit onder Saint-Mars' hoede geweest was, waar dan
ook. Niet deze gissing, maar de zorgvuldige uiteenzetting
van de geschiedenis der verschillende staatsgevangenen
geeft zijn boek blijvende waarde.
Door dezen arbeid kwam Jung er ook toe de meening
to wederleggen, die Topin een paar jaren to voren als
uitkomst van zijn onderzoek aan zijn work had toegevoegd.
Het was eene meening, reeds in 1770 geopperd door
zekeren baron De Heiss, in 1800 verdedigd door RouxFazillac, en in 1825 op nieuw to berde gebracht door den
kundigen en bezadigden verzamelaar Joseph Delort : de
man met het masker zou de Italiaansche graaf Mattioli
zijn geweest. Veel opgang had die meening noch in 1825
nosh in 1770 gemaakt : de oplossing van het raadsel was
to weinig romantisch. Delorts boek werd zoo goed als
niet verkocbt, en eerst in 1838, in een nieuwen omslag
opnieuw verspreid, vond het, rnaar het schijnt, wat meer
aftrek. Met Topins boek werd de opvatting van het publiek
anders.
Ercole graaf Mattioli was minister van den jongen,
verkwistenden hertog van Mantua. Op de voortdurende
geldelijke moeilijkheden van dien vorst bouwende, liet
Lodewijk XIV hem in alle stilte voorslaan voor eene aanzienlij ke som gelds Frankrij k in het bezit to stellen van
de vesting Casale, waardoor een der toegangen tot NoordItalie in 's Konings macht zou komen. De tusschenpersonen waren van Fransche zij de de abbe D' Estrades, gezant to Turijn, en een agent D'Asfeld, van Mantueesche
de graaf Mattioli. De onderhandeling was ten naastebij
tot het gewenschte einde gebracht, Coen aan den dag
kwam dat Mattioli, hetzij om zijn meester de uitvoering
van het oneervolle plan to beletten, hetzij om door dubbel
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spel ook dubbele winst to behalen, de regeeringen to
Weenen en to Madrid, die natuurlijk Casale geenszins
in Fransche hand wenschten, van de geheele zaak op
de hoogte had gesteld, en kort daarop Asfeld werd aangehouden. Diep gekrenkt door deze zedelijke nederlaag,
gaf Lodewij k XIV gaarne zijne goedkeuring aan een
voorstel van D' Estrades om zich van den trouweloozen
minister meester to waken, die voorgesteld werd als een
schurkachtige verrader. Mattiali werd verlokt tot een
reis naar Turijn en een onderhoud onderweg, in eene
kleine herberg aan de grens, overvallen, „gemaskerd " en
in een gereed staand rijtuig 1jlings naar Pignerol gevoerd ;
daar werd hem onder bedreiging met foltering de mededeeling van de bewaarplaats der onderhandelingsbescheiden
afgeperst, en vervolgens sloot men hem in de strengste
afzondering op in een der torens van het slot; de man,
die Lodewijk XIV misleid en gefopt had, moest verdwijnen :
niemand, zoo luidde de last, mocht ooit vernemen wat er
van hem geworden was. Inderdaad keerde hij, waar hij
ook moge gestorven zijn, nimmer in de wereld terug.
Twee dagen later zond men hem, onder voorwendsel hem
zijne reisbagage en papiereu to brengen, zijn knecht : ook
deze werd gekerkerd en herkreeg nimmer de vrijheid.
Saint-Mars, die het bevel in het slot van Pignerol
voerde, was daar gekomen in 1664, toen de kapitein der
musketiers D' Artagnan, die drie jaren to voren Fouquet
in hechtenis genomen en voorbeeldig bewaakt had, zijn
luitenant had aanbevolen voor de opdracht den gevallen
minister verder in bewaring to houden : deze was, zooals
welbekend is, door een e buitengewone rechtbank na een
zeer lang rechtsgeding tot levenslange verbanning veroordeeld, maar de Koning had zijne straf veranderd in levenslange gevangenisstraf.
Met dezen gevangene, die door de herhaalde pogingen
om tot hem door to dringen zeer veel zorg baarde, bleef
Saint-Mars vij f jaren alleen, daarna werden hem nog andere
personen toevertrouwd. In 1669 zond men hem zijn tweeden gevangene, genaamd Eustache Danger, die, zooals
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blij ken zal, op goeden grond de aandacht der onderzoekers
getrokken heeft. Twee jaren later, in 1671, wend de vermaarde Lauzun, de mislukte echtgenoot van Mademoiselle
de Montpensier, to Pignerol gebracht, kort daarop, in 1674,
volgde een Jacobijn, anders gezegd een Dominicaner monnik,
wiens naam niet wordt genoemd, nnaar die door Louvois
beschreven wordt als een „volleerde schurk, die niet hard
genoeg behandeld kan worden en zijne verdiende straf
lij den". Aan dat bevel werd zoo goed voldaan, dat SaintMars zelf verlof moest vragen den ongelukkige wat ander
voed sel to geven dan brood, water en wij n. Voor zoover
men na gaan kan gold toch dit voorschrift hem, geen
ander. Of die behandeling de oorzaak was of niet, de
monnik werd volslagen krankzinnig, zoo zelfs dat zijn
medegevangene in de torenkamer het niet bij hem kon
uithouden. Teg en die kwaal had Louvois een afdoend
middel: den knuppel (le gourdin). „Saint-Mars zou Bens
zien hoe gauw men daardoor zijne zinnen terugkreeg".
Die knuppel speelt in de brieven van den minister meermalen een rol: ook voor Mattioli en zijn knecht, die dikwijls in opwinding geraakten, werd hij aangeraden, en de
laatste heeft hem klaarblij kelij k duchtig to voelen gekregen.
De bedoelde medegevangene van den Jacobijn was een
spion, Dubreuil genaamd, die in 1676 vas gegrepen en
naar Pignerol gevoerd ook al geken schetst als „een
der sluwste schavuiten die men kan tegenkomen". Daar
werd hij opgesloten met den genoemden monnik, blijkbaar
omdat er geen an dere plaats was. Het kasteel bood alleen
gelegenheid tot verzekerde bewaring in twee van de drie
torens : den derden had men ingericht tot eene woning
voor den luitenant van de citadel. In den hoektoren nu
hielden Fouquet en Lauzun verblijf, de eerste boven, de
tweede beneden. De andere, de zoogenaamde benedentoren (la Tour d' en bas) had drie verdiepingen, en daarin
moesten nu, bij de komst van Mattioli, vier gevangenen een
verblijf vinden, ongerekend nog de knecht, die meestal niet
medegeteld noch genoemd wordt: alleen wanneer hij tegen
de tucht handelt of ziek wordt, is hij de aandacht waard.
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Maar daarbij bleef het niet. Lauzun had het den bevelhebber buitengemeen lastig gemaakt, zd6 lastig, dat hij er
Fouquet „een lam" bij vond. Tegen dezen grooten peer,
al moest hij hem ook even streng afzonderen als de overigen,
een knuppel to gebruiken ging niet aan. Saint-Mars nam
daarom het besluit maar niet meer in zijn vertrek to komen,
en bepaalde er zich toe Lauzun en Fouquet • to bespieden nit een pereboom tegenover hunne torenvensters !
Des winters deden kleine openingen boven de dear en zelfs
boven de privaten dienst. Maar deson danks wist Lauzun
zijn bewaker to versehalken. Toen Fouquet in 1680 overleden was, ontdekte men een gat in een der muren, of in
den schoorsteen, waardoor het vertrek gemeenschap had
gekregen met het daaronder gelegene van Lauzun. Men
kan in de Memoires van Saint-Simon de vermakelijke beschrijving lezen van de eerste onverwachte ontmoeting tusschen den staatsminister en den hoveling, dien hij zich niet
anders kon herinneren dan als een jongen avontuurlijken
wildzang, en die hem thans verhaalde van zijne waardigheden,
zijn titels, zijn huwelij k met 's Konings eigen nicht. In
den laatsten tijd zijns levens had Fouquet verlof gekregen
zijne familie to zien en ook met Lauzun verkeer to hebben,
maar het was duidelij k, dat reeds lang tevoren dat verkeer
begonnen was. Noch voor den overledene noch voor Lauzun
kon de ontdekking onaangename gevolgen hebben, temeer
omdat laatstgenoemde op het punt was de vrijheid to herkrijgen en werkelijk in 1681 Pignerol verliet, zoo het
heette om de baden to gebruiken voor zijne geschokte
gezondheid die intusschen tegen een vroolijk levee zeer
goed bestand bleek. Voor twee andere menschen daarentegen was die ontdekking noodlottig. Fouquet bad twee
bedienden. De eerste, een zekere La Riviere, was in dienst
genomen na de poging om Fouquet to bevrij den; wie hij
was weet men niet, en terecht verwonderde zich Louvois
erover dat hij dien dienst aanvaard had, Saint-Mars vragende
van welke of komst hij was en door Welke omstandigheid
hij in zijne betrekking gekomen was: immers een dienaar
van een gevangene rnoest onvermijdelijk diens opsluiting
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deelen, omdat anders het verkeer met de buitenwereld niet
kon worden afgesloten. Misschien is de reden to zoeken
in de 600 livres loon, die hem waren toegelegd en tot een
redelij ken spaarpenning konden oploopen. Met hem was
sedert 1675 in Fouquets dienst de gevangene gekomen,
die in 1669 daar was gebracht, de bovengenoemde Eustache
Danger: het was gebeurd op bepaald verzoek van SaintMars, „omdat het zoo moeilijk was bedienden to vinden,
die zich wilden laten opsluiten".
Deze beide lieden werden nu, op uitdrukkelijken last
van den Koning, bij monde van Louvois, onmiddellij k ha
Fouquets dood opgesloten en streng buiten elke aanraking
met anderen gehouden, terwij 1 men Lauzun moest wij s
maken dat zij waren in vrij heid gesteld, en zorgdragen dat
hij niets van de opsluiting bemerken kon -- een maatregel,
die bij zonder de opmerkzaamheid getrokken heeft van
diegenen, die achter het fluweelen masker een ander gelaat
zoeken dan dat van Mattioli.
(Slot volgt.)

HET BOEK VAN LEO POLAK
DOOR

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

De eerste pennevrucht van den Heer Leo Polak 1) is
niet een boek, dat gelezen, goed- of afgekeurd en daarna
weder vergeten zal worden. Want het is een boek van een
denker, van iemand die in de toekomst, zoo alle voorteekenen niet bedriegen, op wijsgeerig gebied naam zal verwerven.
Als ik den peer Polak een denker noem, dan bedoel
ik daarmede, dat hij zijne overtuigingen tegen over zich
zelf en anderen tracht to rechtvaardigen, en, is hij daar
eens in geslaagd, ze onwrikbaar weet vast to houden. In
dien dubbelen zin zijn er maar weinige denkers. Niets gewoner dan dat het eens verworven inzicht vervolgens uit
achteloosheid weder wordt losgelaten. Op bladzij de 86
wordt de mogelij kheid van onlogisch denken door Polak
geloochend. Hij heeft gelijk, dock slechts voor dat hoogst
eenvoudig geval, waarin het ondoenlij k blij kt geheel de
zelfde stelling to gelij kertij d to bevestigen en to verwerpen.
Doch niets verhindert ons, zonder dat wij het bespeuren,
betreffende geheel het zelfde eerst jct en dan p een to zeggen,
b.v. eerst de gewaarwordingen het prius der objekten, dan
de obj ekten het prius der gewaarwordingen to noemen.
1) „Kennisleer contra materie-realisme".
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Het zijn er maar enkelen, die, zooals Berkeley, ernstig,
rechtschapen, waarheidslievend genoeg zijn om een eens
gewonnen redelij k inzicht nooit meer to laten glippen.
Zoo opgevat is Iogisch denken een plicht, een plicht, die
niet minder inspanning vereischt dan het voortdurend willen
van het behoorlij ke en ten deele daarmede samen valt,
want op den duur heeft het goed denken tot voorwaarde
het goed willen denken. Voor een redelijk wezen is het
een ideaal niet met zich zelf overhoop to liggen, harmonie
in zijn denken, harmonie in zijn willen to handhaven, eenheid van zelfbewustzijn na to streven. Om die reden kan
ik mij niet geheel vereenigen met de critiek van den peer
Polak, als hij het in Rickert en vele anderen misprijst,
dat zij ons „een onbehoorlijke behoorlijkheid", den plicht
om goed to denken, inscherpen. De rake aanmerkingen,
door Polak op de leekenpraat van vele zeer geleerden en
hooggeleerden gemaakt, die onvoorbereid zich op wijsgeerig terrein wages, betreffen juist in den regel onaehtzaamheden in de vervulling van den zooeven genoemden
plicht. Het hapert hun aan wat Polak zelf treffend noemt :
„intellectueele reinheid". Zij hebben bijvoorbeeld ingezien,
dat, zooals Kant heeft aangetoond, de natuur niets zonder
den geest is, maar vergeten later, dat dus natuur op zich
z elve een afgetrokkenheid is. Zelfs een man als Fechner
vervalt in die fout. Een „stralend juist inzicht" laat hij
zich weder ontglippen (bladz. 180). Of wel, zij hebben begrepen, dat het oude begrip van waarheid, dat de oude
leer der waarneming, sedert Kant gesproken heeft, niet
Langer houdbaar is, maar spreken daarna weder, als of er
niets nieuws onder de zon is geschied. Zoo bij voorbeeld
Bergson, gelij k blij kt nit bladz. 166 van het boek van
Polak.
Welnu, ik aarzel Diet den p eer Polak een kloek denker
to noemen. Overdreven zou het zijn hem feilloos to heeten.
Een volkomen logisch denker moot misschien nog geboren
worden. Zoo roemt Polak het als een „joist critisch" inzicht
van Schopenhauer, dat deze leert : zonder subjekt geen objekt.
Maar hij gispt het, dat Schopenhauer „het alleszins ver-
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keerde : sender obj ekt Been subj ekt" daarnaast aanvaardt. Polak
meent dus, dat de ruimtelijke Wereld niet het Ik kan ontberen, maar dat omgekeerd het Ik wel de ruimtelij ke wereld, het
niet-ik kan missen (bladz. 349). Bedoelt hij de zelfstandigheid
des geestes tegenover Schopenhauer to handhaven ? Wordt
zij door Schopenhauer in ernst betwijfeld? Het kan Been
denker in den zin komen ik en niet-i k, bewustzij n en
bestaan, subj ekt en obj ekt, ook al zijn zij correlate, op
gene lijn to plaatsen. Dan toch zou de betrekking tusschen
de beide termen niet voor het Ik, niet voor het subjekt,
niet voor het bewustzijn, kunnen gelden. Het zelfbewustzijn,
dat de tegenstelling tusschen zelf en niet-zelf erkent, moet
juist om die reden dat het Naar erkent, er zich boven
verheffen. Dus is het onbevredigend als Polak drie bladzij den vroeger van „correlative tegenstellingen" gewaagt,
die elkaar over en weer „onderstellen en begrijpelijk waken",
en dan, in strij d met zij n critiek op Schopenhauer, als voorbeeld juist „subjektief en objektief' noemt (bladz. 346).
Dergelijke oneffenheden zijn in het dikke boek van Polak
hooge uitzonderingen. Hij is een konscientieus denker.
Misschien zal hij dit compliment afweren door to zeggen :
Onlogisch denken is geen denken, maar afwezigheid van
denken. In zoover iemand lui, slordig in zijn Woordenkeus,
vergeetachtig is, denkt hij niet slecht, maar juist in die
zelfde mate denkt hij niet. Welnu, ] aat ons dit aannemen. Dan zouden er geen normen, maar enkel Wetten
voor het denken gelden, geen logische, maar enkel natuurwetten, op eene lij n to plaatsen met bij voorbeeld de valwetten, en zou er enkel tengevolge van een misverstand verschil
tusschen goed en slecht denken Worden gemaakt. Die stelling is to verdedigen. Doch ook zoo blijft het mogelijk
denken aan den mensch, juist omdat hij zijn waardigheid
als mensch heeft op to houden, als een plicht voor to
schrij ven. Anders gezegd : De man, die het gebied der
wetenschap betreedt, legt zich zelf denken als een taak op,
hij toil denken, daar hij een doelstellend schepsel is en inzicht
voor hem waarde vertegenwoordigt. Ook zoo zijn we Weder
bij een norm aangeland, waaraan de mensch als redelijk
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wezen zich heeft to onderwerpen. Ook zoo blijft het primaat
van het praktische gehandhaafd. Ook zoo is wil, edele
grootzielige wil, drijfkracht bij het streven naar kennis en
waarheid. De stiji van Polak is pittig en klaar, daarenboven
zeer levendig. Zijn boek ZOU iiitnemend geschreven zijn,
indien niet door schier onafgebroken polemiek de aan
dacht van het betoog to dikwijls werd afgeleid. In plaats
van recht op zijn doel of to gaan, springt hij telkens op
zijde, soms zelfs tot verbijstering van den lezer midden in
een voizin, ten einde geduchte kiappen aan den een of
ander uit to deelen. En dan vraagt men: is dit alles wel
billijk? Zoo citeert hij van Dr. A. Pierson een afkeurende
bladzijde over Kant's schrijfmanier en zegt van een anderen
onlangs eveneens overleden landgenoot: die passage werd
,,zonder critiek" overgenomen. Pag. 42. Inderdaad voerde
de laatste in welgekozen woorden een geslaagd pleidooi ten
gunste van Kant, waarvan de slotsom luidde: ,,Pierson's
critiek is hyper-critiek". Maar bij scherper toezien geldt
p ier Polak's verwijt beider verwarring van zinnen en zintuigen.
Met talent en op geestige, soms zeer ondeugende wijze
karakteriseert de peer Polak personen en stelsels. Zoo noemt
hij Houston Stewart Chamberlain: ,,het universeelgenie, dat
in een boek van ruim negen honderd bladzij den over Kant,
in het voorbijgaan een paar regels wijdt aan de hoofdvraag
van Kant: hoe synthetische oordeelen a priori mogelijk zijn."
Van Dr. Wijnaendts Francken heet het, dat hij ,,krachtens
intellect en geestesallure een van de eerbiedwaardigste
consequentste materialisten zou Zijn, maar, ten gevolge
van een verkeerd gekozen positie, met al zijn weten en
kennen, nergens thuis is". Polak's grief tegen den om de
onafhankelijkheid van zijn denken door hem bewonderden
Schopenhauer heet: ,,Kantvermaterialiseering". Met klem
betoogt hij, dat naturalisten, materie-realisten, dualisten,
epiphaenomenalisten uitsluitend door gebrek aan denk
kracht geen materialisten zijn, dat zij alien uit een logisch
oogpunt minderwaardig Zijn. Hij bestrijdt ze met vuur,

128

HET BOEK VAN LEO POLAK.

want er staat voor hem een groot belang op het spel, het
belang der waarheid, zonder welke hij niet als mensch
zou kunnen levee, althans niet aan recht en zedelij kheid
zou kunnen hechten. Hij heeft zijn boek van 434 bladzij den, gelij k hij ons zelf mededeelt, geschreven en tal
van zwaar verteerbare geschriften gedurende enkele van
de beste jaren van zijn levee bestudeerd, wijl hij niet voorui.t kon met een dissertatie over de „Grondslagen van het
Strafrecht" en eerst met zi^h zelf in het refine moest
komen door wijsgeerige overpeinzingen, voordat hij er
aan kon denken zijne juridische studien to voltooien door
het verwerven van den doctorstitel. In zijn boek bestrijdt
Polak schier alien, die hij noemt, met uitzondering van
Kant, Berkeley en IJeymans. Striemende slagen doet hij
op den rug der Hegelianen neerkomen. Als de mensch
niet de kunst bezat om in boeken over het hoofd to zien
wat niet in zijn kraam past, dan zou men met belangste)ling een anti-critiek van de zijde der laatsten afwachten.
Natuur] ij k heeft Polak met zijn eerste pens evrucht
zich vij anden gemaakt. Was dat noodig ? Jonge mannen
zijn onvoorzichtig, niet berekenend, loopen warm voor
een belangrij k juist inzicht en worden spoedig heftig,
satiriek. De diepe ernst, waarmede zij strijd voeren voor
een waarheid, waaraan hun hart hangt en die voor hen
een levenskracht vertegenwoordigt, noopt hen tegenover
namen en titels weinig eerbied to toonen. Hun schijnbaar
gebrek aan pieteit tegenover personen heeft tot keerzij de
een hoogst beminnelijke pieteit tegenover de waarheid.
Zoo verklaar ik mij, dat Polak strij dlustig is, nergens
en nooit een blad op zijn lippen neemt. Intusschen zij
erkend dat zonder schade van het boek een good deel
der polemiek had kunnen achterwege blijven. Het book
zou er zelfs leesbaarder, invloedrijker door zijn geworden.
Zeker, als men het voile daglicht op een wijsgeerige stelling
wil laten vallen, dan dient men niet enkel to toonen wat
zij insluit, dock ook wat zij buitensluit, du.s polemiek to
voeren. Doch door to veel of to breken en zich met puinhoopen en stofwolken to omgeven, loopt men gevaar het
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gebouw, dat men bezig is op to richten, aan het oog to
onttrekken.
Met afdoende argumenten weerlegt Polak de kolossale
dwaling dat er een alomvattende en onveranderlij ke natuurorde zou zijn, waarvan wij zelve een deel uitmaken, zoodat
wij slaver van een groot geheel, bezielde automaten moeten
heeten. Hij stelt er de verkwikkende, door Kant aan het
licht gebrachte waarheid tegenover, dat het de geest is,
die nit gem aarwordin g en dingen in de ruimte opbouwt en
die dingen pasklaar maakt voor het eenheid eischehd bewustzijn door hun de wet van onkreukbaren samenhang
op to legg en. Zoo 4jn wij zelve het, die onze ketenen
smeden. Wie dat doorziet, gevoelt zich vrij, tot zelfbepaling
in staat, hij laat zich niet door zijn eigen schaduw een
schrik aanjagen.
Natuurlij k kunnen zulke woorden allerlei dwaas misverstand uitlokken. On1 hun zin to vatten, is het allereerst
noodig de waarneming sleer van Kant, zijn zoogenaamde
Aesthetik, in zich to hebben opgenomen. Met onovertrofl'en duidelijkheid wordt zij door Polak ontvouwd. Uit
waairneming is niet meer to halen dan er in Naar ligt.
Wat men beleeft, waarneemt, het ons „gegevene", omvat
altij d slechts een beperkt aantal gevallen van zekere soort,
kan b.v. tot een stelling leiden als : raven zijn zwart.

Zuivere empirie, waarneming die enkel waarneming is, kan
nooit een waarborg zijn, dat zoo 'n stelling noodzakelijk
en strikt algemeen geldt. Toch zijn er oordeelen, waarmede
wij post vatten op een terrein, dat hooger ligt en verder
reikt dan waarnenling, overtuigingen, Welke dus in dien
zi.n onafhankelijk van waarneming, a priori zijn. Als wij
zeggen : „iedere werking heeft een oorzaak", dan beduidt
dat enkel: al het veroorzaakte is veroorzaakt, A is A.
Geheel jets anders is 't als wij zeggen : iedere verandering
heeft een oorzaak. Immers een verandering zonder oorzaak is in zoover denkbaar, dat dit begrip geen contradictie behelst. Ziedaar het verschil tusschen een analytisch en een synthetisch oordeel door eezl voorbeeld toegelicht. Een geestig man heeft gezegd : het is een dergelijk
0. E. XIII 10

9
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verschil als tussehen het toonen van zijn bezit en het
vermeerderen van zijnn bezit, als tusschen het tellen van zijnn
geld en het verwerven van geld door geld. Neem ik een
verandering aan, die zonder oorzaak plaats grijpt, dan
loochen ik daarom niet, dat het een veran dering is en
maak mij dus niet aan een contradictie schuldig. Hoe kom
ik dan aan mijn strikt algemeene stelling : „geen verandering zonder oorzaak"? Ms ik een lij n, die twee punten
verbindt, reehi p oem, dan vermeld ik een qualiteit van die
lij n, eenheid van richting ; zeg ik dat die lij n de kortste
weg tusschen die twee punten is, dan deel ik iets over
haar grootte mede ; daar eigenschap en grootte verschillende
begrippen zijn, is het raadsel: hoe weet ik, dat overal en
altij d de rechte lij n de kortste weg is ? En hoe, dat tij d en
ruimte zonder begin en zonder einde zijn ? Vandaar het
hoofdprobleem van Kant: hoe zijn synthetische oordeelen
a priori mogelij k ? Dat zij er zijn, is een feit, gelij k het
eenvoudig een feit is, dat analytisch en synthetisch oordeelen verschillende verrichting en des geestes zijn. Wie
gelij k Lotze de denkbeelden rechte iju en a, fstand voor
identisch verklaart is genoopt er aan toe to voegen, dat
het axloma denzelfden inhoud uit twee verschillende oogpunten
beschouwt en weerlegt zoo zich zelf.
Van den aanvang of heeft men beproefd over Kant
den meester to spelen, voor dat men zich de moeite had
getroos t hem to beg rij pen. De groote Herder is er reeds
mede begonnen. Loo trachtte hij het verschil tusschen
analytische en synthetische oordeelen weg to cijferen door
de opmerking, dat wat voor den onkundige een synthetisch
oordeel, een verwijding van zijn kennis is, voor den man
van wetensch ap een analytisch oordeel kan zijn. Alsof het
Kant verborgen zou zijn geweest dat de kennis van Newton ri j ker was dan die van zijn knecht ; alsof de man,
die een schepping der wereld aanneemt, hij moge hooggeleerd of onk undi g zijn, hi j moge gelij k of on gelij k hebben, niet een synthetisch oordeel a priori velt, een oordeel,
dat door geen ervaring wordt verschaft en evenmin analytisch kan heeten, daar in het begrip wereld niet opgesloten
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ligt, dat zij een aanvang heeft gen onlen. Ook thans nog
wordt de beteekenis van Kant's probleem miskend door
een zoo fijn denker als Eisler, die in navolging van Wundt
schrij ft : „Kant hatte wohl v or Aufstellung seines Apriorismus grundlieher darthun sollen, inwi efern and warum die
Allgemeingt ltigkeit and Notwendigkeit der Axiome nicht
aus der Erfahrung in deren Bearbeitung durch das Denken
entspringen konne."
Het treft den lezer telkens, hoe goed Polak de kunst
verstaat om den vinger to leggen op de zwakke plek van
de beweringen der Kantbedillers. Zoo zegt hij bier, naar
aanleiding van de onderstreepte woorden: „Dit bijvoegsel
komt niet to pas, want het geldt hier juist de „Erfahrung"
zonder „Bearbeitung", het zuiver gegevene. En het lijkt
mij niet voor tegenspraak vatbaar, dat deze ervaring 1°
slechts feiten kan leveren, nooit noodwendigheid, 2° slechts
bizondere feiten, zij 't ook ontelbaar vele, of algemeenheid
in alle totdusver voorgekomen en bekende gevallen, nimmer dus
de volstrekte algemeenheid, waaruit kan worden geconcludeerd ten opzichte van een niet gegeven geval." Vroeger
had Polak reeds onderscheid gemaakt tusschen den tweederlei zin van den term ervaring bij Kant: 10 belevenis, ondervinding, waarneming, meestal „empirie" geheeten, 2°. het
geheel der ervaringswetenschappen.
In een beknopt artikel ass dit moet zijn, kan niet aan
de hand van Polak worden getoond, hoe Kant het aanlegt om, bij de synthetisehe oordeelen a priori, het kaf
van het koren to scheiden. Maar wel wi.l ik om velen tot
de bestudeering van Polak's boek op to wekken jets verm.elden van zijne uiteenzetting van Kant 's ruiniteleer.
De zllenseh heeft kleurzin, waardoor het hem mogelijk is rood, blauw enz. to aanschouwen. Die algeineene
kleurzin laat onbeslist wat ieder op een bepaald oogenblik
to zien krijgt : rood dan wel blauw of eenige andere tint.
Dat mot of hangen van een oorzaak, die op den individu
inwerkt en waarover hij niet de vrije besehikking heeft.
nij heeft zij n kleurgewaarwordingen to nemen, zooals zij
komen. Maar wel staat het bij voorbaat vast, dat, wat hij
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ook op een gegeven oogenblik to zien moge krijgen, oranje
voor zijn gevoel steeds tusschen rood en geel zal instaan
en meer aan beiden verwant zal zijn dan b.v, aan blauw.
De kleuren laten zich in een vaste orde groepeeren en dus
is de kleurzin aan een wet gebonden.
Iets dergelij ks geldt van de tonen. Het hangt niet
van mij af, of ik een a of een c poor, evenmin of het een
orgeltoon dan wel een gezongen toon zal zijn, evenmin in
Welke ord e van gelij ktij digheid of van opvolging ik klankgewaarwordingen zal hebben. Maar wel weet ik, na ervaring
van tonen to hebben opgedaan, bij voorbaat, dat elke a
en elke c zijn vaste plaats op de toonladder heeft, waardoor
zijn interval, zijn verwantschap, zijn consonantie en dissonantie met elken anderen toon wordt bepaald, m. a. w. dat
er „een heel stelsel van synthetische oordeelen a priori",
van wetten geldt, waaraan alle mogelij ke, verleden en toekomstige, toonladders en toonverbindingen onderworpen
zijn, omdat en zoolang het zijn „de psychische natuurwetten
van het hooren en voelen, van de muzikale ontvankelij kheid."
Wij hebben bier met psychische wetten to maken, welker
verklaring volgens de j uiste opmerking van Polak niet in
de physika to zoek en is. Tusschen 3 n en 6 n trillingen
per seconde bestaat enkel quantiteitsverschil. Dat ik bij
6 n denzelfden toon hoor als bij 3 n, maar een octaaf hooger,
terwijl ik bij 4 n een anderen toon hoor, een die met den
lageren een quart, met den hoogeren een quint vormt enz.,
„berust uitsluitend op de inrichting van onzen klankzin",
kan nooit nit trillingsgetallen worden afgeleid, daar quantiteit en qualiteit twee begrippen zijn, bestemd ten eeuwigen
dage twee to blij ven, dus ongeschikt om in elkander om
to slaan.
ITit het voorafgaande blijkt, dat 's menschen ondervindingen aan voorwaarden gebonden zijn, die in zijn
psychische gesteldheid liggen. Pit geeft Kant aanleiding om
norm en inhoud der kennis aan elkander over to stellen.
De znhoud is in zoover toevallig, als hij nu eens deze, dan
weder gene is, terwijl wat tot den norm behoort onveranderlij k blij ft, daar bet met onze innerlij ke natuur samen-
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hangt. Door zoo vorm en inhoud in gedachte to onderscheiden
kritiek is scheikunde
is het Kant gelukt to verklaren,
dat er apriorische criteria van waarheid bestaan.
Tot die criteria behooren de axioma's betreffende tij d
en ruimte. Gelij k er kleurzin en geluidszin bestaan, zoo
behooren tot ooze oorspronkelij ke uitrusting tij dzin en
ruimtezin, terwijl alle vier zinnen aan wetten gebonden
zijn. Buiten den tijd om kunnen wij niets, volstrekt niets
beleven en a priori weten wij, dat onze ondervindingen of
gelij kti j dig of opvolg end moeten zijn. Tijd is d us een
noodzakelij ke en alg emeene vorm van alle ervaring. Zoo
is ruimte de noodzakelij ke en algemeene vorm, zonder
welken er voor ons geen wereld van uitgebreide dingen,
geen stofelij ke natuur zou bestaan. Polak zegt : zooals er
maar &n kleurenschema is, waarop elke mogelijke kleur,
een toonschaal, waarop iedere klank zijn plaats aangewezen
vindt, zoo is er &n tij d, waarin alles ondervonden, een
ruimte met Naar vaste grondwetten, waarin al het physische
waargenomen wordt. Door deze snedige vergelij king weet
hij duidelijk to waken wat Kant bedoelt met zijn aanschouwingsvormen : tij d en ruimte.
Aanschouwingsvorm en, geen denkvormen. De scheikunde van Kant vereischt isoleering in het begrip van wat
in werkelij kheid samengaat : waarneming en denken. Als
voorbeeld van een denkvorm zij negatie genoemd. Zeer juist
zegt Polak: „De negatie is niet uit onderscheiding, maar
alle onderscheiding uit negatie. Kantiaansch : de negatie
is niet ervaringsbegrip, maar kategorie". Hij redeneert
aldus : om iets van iets anders to kunnen onderscheiden,
om to kunnen zegg en : „dit is niet dat", moet de geest al
over de negatie beschikken, moet reeds voor den geest
elk zoo zijn beteekenen : niet anders zijn. Het is dus verkeerd, negatie met de Hegelianen als een begrip to beschouwen, dat nit ervaring van verschil is afgeleid. lets
dergelij ks geldt van noodzakelzj kheid, petal en z. Maar in
geheel anderen zin is ruimte geen e•varingsbegrip. Wij
bespeuren het, als wij een ruimte door twee rechte lijnen
ingesloten ons trachten voor to stellen. Het begrip van
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zoo'n figuur is niet onlogisch, behelst geen tegenstrij digheid. Toch noemen wij de figuur oninogelijk, wijl wij
Naar niet in de aarnschouwing kunnen construeeren. Hier
hebben wij niet met l ogische, maar met intuitieve onmog elijkheid to maken. Zoo heeft dus Kant to recht verstand
en zinnelijkhei.d, do wet van het denken en de wet van
aanschouwing, onderscheiden. Zij moeten samenwerken
om een axioma voort to brengen als : het snijpunt van
twee rechte lijnen is eenig. Zoo oordeelt het verstand, maar
onder den dwang van wat het oog des geestes ziet. Kant
heeft ontdekt, dat de wiskunde niet ernkel op logica, dock
tevens op intultie steunt.
Maar is de wiskunde niet veeleer giskunde? Sedert
Mill en vooral sedert de schepping der metageometrie is
het mode geworden de axiomas voor empirische waarheden
nit to geven. Doch dat de reken- en meetkundige wetten
eenmaal door het experiment zouden worden weerlegd, is
ondenkbaar. Als „de groote Ostwald" zegt, dat tot dusver
bij het meten van de hoeken van zeer groote driehoeken
de som der hoeken altijd 180° heeft bedragen, antwoordt
Polak: „ik durf stellen, dat nooit en nergens die 1800
precies zij n uitgekomen, gemetern of gevonden" bl. 244. Juist,
want alle meten is meten bij benadering. De metageometrie
heeft reeds groot nut gesticht. Toch kan zij niet tegen de
ruimteleer van Kant worden in het veld gebracht. De
formule V 1 is een instru nient van berekening, dat met
vrucht wordt gebruikt ; moeten wij nu eischen dat er in
de n atuur betrekkingen zij n, die aan V i beantwoorden ?
Kant heeft zelfs de metageometrie voorzien, toen hij het
bestaan van wezens aan andere wetten van aanschouwing
dan de onze gebonden denkbaar noemde. Natuurlij k kan
uit zoo'n simpele denkbaarheid niets worden afgeleid en
Kant heeft er dan ook alleen een les van bescheidenheid
aan vastgeknoopt.
De wereld van het uitgebrei.de is niets zonder bewustzij n . Gelij k de geest over kleurzin moet beschikken om
rood enz. to kunnen waarnemen, zoo over ruimte om uitgebreide dingen to kunnen aanschouwen. Doch dit ver-
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klaart niet, dat bepaaide kleuren en bepaaicle gestalten zich
telkens met onweerstaanbare kracht aan ons opdringen.
In Naar eigenschap van keur of van gestalte zijn zij
produkten der ziel, maar dat zij j uist deze of die kleur,
deze of die gestalte zijn, moet afhangen van een factor,
waarover het subjekt niets to zeggen heeft.
Wanneer men de individueele gewaarwordingen aan
aethertrillingen en dergelij k e u itwendige geb eurteii issen
vastknoopt, vergeet men, zooals Polak het bondig nitdrukt,
dat aethertrillingen, gelijk trouwens alle bewegirigen, ,,afleidsels nit gewaarwordingen" zijn en diiis bezwaarlijk er op
aanspraak kunnen maken ,,de oorzaken van gewaarwordingen" to zijn (bl. 25 en 77). Met de ,,gewaarwordingsderivaten" b1jven wij binnen den kring van het psychische,
jets wat de physica, op Naar standpunt to recht, ter wille
van het door Naar beoogde doel, niet in rekenirig brengt.
Orn over de natuui to knnnen heerschen, beschouwt de
physica Naar als zelfstandig, schoon het dnidelijk is, dat
wij het stoffelijke enkel door middel van het geestelijke
en dus niet zonder het geestelijke kennen. Het is het
paard achter den wagen spanners, als men van de physica
de verkiaring van het psychische verwacht.
De rnimte is de kennisvorrn, d.i. de subjektieve voorwaarde der inogehjkheid van alle kennis van het uitge-.
breide, zij is ,,het schema, de wet of regel, waarnaar zich
alle rnogehjke inhoud noodwendig heeft to schikken, zoodat zijn aan dien vorm to danken eigenschappen bij voorbaat (a priori) to kennen, met zekerheid to voorspellen
zijn". hi. 63. Van de materie der gewaarwordingen (hard,
groen, zoet enz.) is het een dogma zonder grond en zonder
zin, dat zij tevens ,,onafhankeiijk van de gewaarwordingen,
als eigenschap op zich zelve", zoude bestaan; ,,hoeveel to
meer geldt dat van een vorm, een verhoudingswet van
mogelijke gewaarwordingeri, die in 't geheel niet van het
gewaargewordene, rnaar uitsluitend van den gewaarwordenden geest afhankelijk kan worden gedacht !" Gelijk negatie
een denkvorrn is, zoo is ruimte een waarnemingsvorm.
Zoo min als jets negatiefs als zoodanig, niet-rood, niet-
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stoffelij k, kan worden gedacht to bestaan onaf hankelij k
van het denken, zoo min iets ruimtelijks als zoodanig,
onaf hankelij k van het waarnem en" bl. 65.
Het eenvoudige is dikwijls het moeilijkst to vatten.
Zoo beeldt zich Wundt in hi. 111 dat Kant met zijn „vorm"
„wijze van groepeering" bedoelt, terwijl Dr. Felix Gross
zich vleit Kant to verbeteren door twee nieuwe soorten
van gewaarwordingen aan to nemen. Tijd zou de gewaarwording zijn van geestelijke werkzaamheid, ruimte die van
lichamelij ke werkzaamheid ofte wel beweging hi. 375. En
dat terwijl ruimte voorwaarcle is van alle lichamen en alle
bewegingen ! En alsof wij om gelij ktij digheid en tij delij ke
opeenvolging, om gelijk blijven en veranderen to onderscheiden, niet reeds den tijdzin moeten hebben, al krijgen
wij het begrip tij d door denkend abstraheeren u.it het in
den tijd ervarene !
De conclusie, die Polak nit al het voorafgaande trekt,
luidt aldus : „de geest is niet in de buitenwereld, maar de
buitenwereld is in den geest", .blz. 190. „Er is een werkelij ke reeks: de immaterieele werkelij kheid, en een phaenomenale, dus denkbeeldige reeks: de materieele natuur".
blz. 207.
Doch al is de buitenwereld, de materieele natuur geen
werkelijkbeid, enkel verschijnsel, er ligt iets aan Naar ten
grondslag, waaraan wij het Zó6 zijn van ooze gewaarwordingen en waarnemingen verschuldigd zijn; dat „an sick"
der natuur is voor ons kenvermogen ontoegankelij k, maar
wij mogen met Kant gissen, dat het gelij ksoortig is aan
wat wij in ons zelven aantreffen, aan het psychische. Wie
deze hypothese, Welke pier to laude vooral door Heymans
is uitgewerkt, aanvaardt, behoeft niet de antithese tusschen
het physische en het psychische to loochenen : het physische,
ook al is het enkel verschij nsel, blij ft mechanisch en ruimtelijk, terwijl het psychische geen van beiden is. Laten de
hersengebeurtenissen, die mechanisch en in de ruimte
verloopen, de eigenaardige vorm zijn, waarin zich het
geestelijk leven van een persoon aan den blik van een
denkbeeldigen waarnemer zou voordoen ; het zou een
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vreemde logika zijn daaruit to besluiten, dat ook dat geestelij k leven dus in de ruimte en geheel werktuigelij k zich
afspeelt. Zoo wordt dus het psyehische geen zinledig wooed,
ook al neemt men aan, dat het de eenige echte werkelij khei.d en dat het physische enkel verschijnsel is van wat
daaraehter ligt. blz. 230 sqq.
Zelfs verliest de natuur bij doze beschouwing niets van
hare belangrijkheid. Immers blijft zij „die functie der werkelij kheid, op wier kennis heel onze g emeenschap met
medemensch en buitenwereld, de mogelijkheid dus van
leven en samenleven, van doelstelling en doelbereiking berust.
Ja, nog een dieper zin krij gt de natuur, kri j gt elk natuurlij k gebeuren door onmiddelli j k symbool to zijn van de
werkelij kheid zelve, waarin en waaruit wij zelf worden en
werken als geestelij k, denkend, willend wezen", blz. 209.
Met nadruk en op afdoende wijze betoogt Polak, dat
bij zijne beschouwing het verschil tusschen wat objektief
is, wat voor alien behoort to golden, ook al valt het slechts
binnen het bereik van enkelen of al wordt het door niemand
gekend, aan den eenen kant, en subj ektieven waan, inbeelding, aan den anderen kant, niets van zijn beteekenis verliest. blz. 39, 89, 207.
Met niet minder nadruk betoogt hij dat het materialisme onaantastbaar is, wanneer men aan de materie realiteit toeschrijft en Naar als bron van gewaarwordingen opvat. net is waar, het materialisme verklaart niet het bewustzij n, het individueel bestaan, maar dat kan niet als
grief gelden; voorwaarde van alle verklaring is nit den card
der zaak zelve onverklaarbaar, voor iedereen, tot welke
sekte of school hij behooren moge, eeuwig onverklaarbaar.
vier is de grens van menschelijk inzicht..Als in wonderschoone verzen Dr. Gorter nit de stof den geest doet omhoog rijzen, zooals de golf, die eerst eon nit velen is, plotseling, wanneer hij tegen de klippen aanbonst, met kracht
zich boven zijn broeders verheft, begaat hij goon zonde
tegen de logika. De mensch denkt evenmin zonder hersenen
als hij waarneemt zonder zintuigen ; de feiten van het
dagelij ksch leven, de proeven van physiologie en pathologie
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leeren deze onomstootelij ke waarheid, dat er de nauwste
afhankelijkheidsbetrekking bestaat tusschen gezond of ziek
geestesleven eenerzijds en normale of gestoorde hersenfunctie anderzij ds ; voor de ziel blij ft „in de ruimtewereld"
evenmin een mogelij ke plaats als een mogelij ke taak over;
zelfs Lotze's „stoute trouvaille" ten haren behoeve uitgedacht : „een ding werkt niet waar het is, dock is, w aar
het werkt", kan een wenseh of een gedachte niet helpers
aan het vex mogen om een lichaam van zijn plaats to halen;
volgens een bekende n atuurwet brengt enkel physieke kracht,
die op een bepaald punt aangrij pt, verandering in richting
of snelheid van beweging to weep, terwijl, als die kracht
werkt, de verandering moet plaats grij pen; begeerte, over
tuiging, beraad, doelstelling vermogen dus niets zonder
physieke kracht en zijn met haar overtollig, eon overbodigheid zonder invloed of gevolg, een toegift, een suraajoute,
een epiphaenomenon; de ruimtewereld is het rijk van de
mechanica, van de astronomische wettelijkheid, van het
fatalism e ; de oude materialist Feuerbach heeft gelij k : de
geest is das Nzchts der Physiologze p. 188. Zoo moet dus
het dualisme, wil het consequent zijn, de wapenen strijken
voor het materialisme.
Wat ons verlossen kan van het benauwend denkbeeld,
dat wij enkel „marionetten" zijn, „de slaven en onschuldige
slachtoffers onzer hersenen ", dat ons werk enkel het werk
Bier hersenen zou zijn, dat „wij het toekijken hebben en
meedraaien als bewuste weerhanen", dat ons denken en
dichten, willen en wenschen reflex, A bg lanz, innere Spiegelung,
schaduw zou zijn van de toestanden van ons brein, ons
centraal zenuwstelsel, ons lijforganisme, het eenige, wat
ons uit dien akeligen droom kan doen ontwaken en den
verloren geest op de natuur doen heroveren, wat „vrijheid,
leven, armslag, invloed voor redo, wil en gemoed" kan
redden, is het critisch en ontwijfelbaar juist inzicht : de
materie en Naar onverbiddelijk mechanisme is geen werkelij kheid, is slechts verschij ning van wat daaraan ten grondslag ligt en mzsschien gelijksoortig is aan wat wij in ons
zelve aantreffen, zoodat volgens doze hypothese uitsluitend
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het psychisehe op hot psychische zou werken en alle physische causaliteit pseudo-causaliteit zou zijn.
Ziedaar de leer van Polak. Hij doet zich door deze
eerste pennovrucht als eon gotrouw volgoling van Heymans,
den bokwamen advokaat van hot psychisch monisme, kennen.
Maar Polak is tevens moor dan volgeling; door zijn enorme
belezenheid, zijn goed begrip en zijn buitengewoon critisch
talent was hij in staat een boek to leveren van groote
zelfstandigo waardo. Zoo geeft hij merkwaardig juiste opmerkingen over den sarnenhang van hot thans in de mode
zijndo pragmatisme met eon oncritische waarnemingsleor
to lezen bi. 170 vig. Op troffende wijzo toont hij, dat do
leer van Kant den doodsteek aan alle scepticisme geeft, onz.
Heel in den aanvang van zijn book verklaart Polak,
dat Kant or hem niet minder om zou goweest zijn, als hij
alles wat na do transcendontale Aesthetik verschenen is
achterwege had gehouden. Van dat krasse oordeel zal
Polak bij nader bezinning wel torugkomon. Juister gozegd,
hij is or al van toruggekomen, want in hot vorvoig van
zijn book citoert hij met goostdrift bladzij den van Kant
nit latero gedeelten van do ,,Kritik der reinon Vernunft"
bi. 99, 202 onz. lndordaad behooron do Aesthetik en do
rest van Karat's work bij elkaar.
Hooger dan de natuur en hooger dan do wotenschap
der natuur staat do goest, do ordonendo, schepponde goest,
die volgons do horn aangeboren wetten natuur en weten
schap voortbrengt en zich daarbij laat leiden door ideoën
als eenheid, schoonheid, harmonie. Anag Ice is niet wereldheerscheros, maar, zooals reeds do oude denker eischte,
afspiegeling van noes in hot rijk der ruimte. Hot doel der
wetenschap is niet, zooals hot pragmatisme voorwendt,
heilzame recepten voor hot leven to gevon, maar groei des
geostes, verwerkelijking des goostes. Belangeloosheid, waarheid, plicht, gerechtigheid zijn goon ijdele kianken. Ziedaar do overtuiging, die door do studio van Karat's werken
wordt gowekt en waarin men door do lozing van eon book
als dat van Polak bevestigd wordt.

SON N ETTEN)
DOOR

NICO VAN STCHTELEN.

ALTIJD EN OVERAL
Schoon Lief, ik voel u overal:
In dorrer vlakten zengend branden,
In stille koelte zilter stranden,
Op hoogen alp of diep in 't dal;
Ik hoor u in des bergstrooms val,
Die klatert langs de rotsge wanden,
In 't ruischen door de lage landen
Van breeden vliet of beken smal.
Gij zijt de gloeinde dadenlust
Des Morgens en de koele rust
Bij 's Avonds vredevolle duistren ;
'k Weet oovral uw aanwezigheid,
Waar ook verdoold en to alien tijd
voel ik uw aem en poor uw zoete fluistren.

*) TJit den cyclus „Liefde's Dool", die in dit najaar zal verschijnen
bij de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur.

HEERLJJKST LOON.
Gelijk een argloos kind bedeesd
Lang weifelt of het weT zal wagen
Zijn mooiste speelgoed peen to dragen
Tot wie het lief heeft allermeest;
Maar eindlijk toch, schoon 't heimlijk vreest
- Zijn hartje bonst, zijn polsen j agen Zijn gave brengt en dan blijft vragen
Met stillen blik of 't goed geweest;
Schoon Lief, zoo wil ik tot u komen
En al de schatten mijner droornen,
Die u mijn liefde heeft beloofd,
[I leggen in den schoot en wachten
Dan schuchter op uw lach en 't zachte
Streelen van uwe hande' over mijn hoofd.

MIJN L1EFDE.
Mijn liefde is als het waaien wijd
Dat komt uit verre zee aanbruisen
En over 't brekend golvedruischen
neenj aagt naar wij de onein digheid.
Mijn liefde is als de maj esteit
Van 't zomenachtelij ke suizen
In een diep woud, het zingend ruischen
Van stilte in scheemrende eeuwigheid.
Mijn liefde is als de zonnegloed,
Ms sterglans, wolkenvlucht en 't beven
Van neevlen in den dageraad ;
Mijn liefde is 't spel van eb en vloed ;
Schoon Lief, mijn liefde is als het Leven,
Zelf eeuwig, schoon Naar schijn wisslend vergaat.

VERZEN
VAN

LATIRENS VAN PER WAALS.

SCHEMERING.
Door het venster waar wij sarnen, nit ons zacht gesprek geraakt,
zien hoe reeds een lichte schemer alle kleuren wazig maakt,
hoe de sehaduw van de boomen op de dauw'ge weide, schijnt
als de ijiheid van eon novel die verdwijnt,
Drorig gerueht van late vogels en geruisch van waterriet.
Deed de wind riiet even leven verre klankjes van een lied,
braeht de wind niet van heel verve melodie haast ongehoord,
lei de wind niet op rnijn lippen eon verzacht en zuiver woord?

Toen ik rustig uitgeluisterd tuurde door de sehemering,
die reeds als doorziehtig duister voor ores open venster ping,
was uw rnondje half gesloten en uw oogen waren dicht,
en ik vond de grijze sluimer op uw blanke aangezicht.

TERUG.
Langs het eenzaam dennenwegje, door het groenig licht beschenen,
door de groene schauw beschaduwd, fangs het bruinig dennenpad,
Was ik langzaam voortgedrenteld, tot nit struikjes om mij henen
mij de wind geroepen had.
Zachtjes heeft hij toen gezongen in mijn nauw ontwaakte ooren,
en het stuifineel van mijn droomen Woei hij van mijn oogen weg
of ik niet terug won keeren, Waar hij spelen zou op 't koren
en de blaadjes zou doen trillen van de lage beukenheg.
Wei$end voer hij Weg en, eenzaam, moest ik even mij bezinnen,
hoe ik zacht en haast schoorvoetend kwam op dit bruin dennenpad...
en de heg en 't korenveldje kwamen mij vervaagd to binnen,
teerder en ook even lichter dan ik hen gevonden had.
Zou hij daar nu vluchtig veelen op de ranke korenhalmen ?
Blij ven alle beukenblaadj es, trillend, bang en onbezeerd ?
En ik dacht bekoord eon -wijle,... en na een glimlachend talmen
ben ik vlug teruggekeerd.

DOOR

HERMAN MIDDENDORP.

FIRST LOVE...
Een lief gelaai3 in wisslend-rooden chijn
van 'i haardvunr, waar de speelsehe viammen deden
als dartle kindereri, Wier rappe leden
den ganschen dag Been oogwenk rustig zijn.
ZiJ zat heel stil; de rosse glansen gleden
in grillig spel om haar gestaite fijn;
do sehemering, die in ons karnerkijn
de tinten gaarde, word een bee van vrede.
Was ooit een zielsbegeeren moor oprecht
als then ik bevend, spraakloos, om hot blonde,
fang-losse Naar mijn handen heb gelegd?
En aarzlend hebben onze sehuchtre monden
in fluister-zaehte woorden uitgezegd
wat in een kus d'ontloken zielen vonden.

0. E. XIII 10
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DOODE ROZEN.
Broze schim van avondgloren
schemert om de diepe transen
waar de saam-geronnen glansen
stille stervend gaan to bore.
Stilte neurt met sprakeloozen
mond een lied van late droom en ;
vochte nachtwind brengt een borne
wiegling in de Witte rozen.
Zie, de bloemen, die de gaarde
meest beminde, moeten 't leven
derven, wijl de bladen zweven

ruchtloos naar de beidende aarde.
Van de laatste dauw betogen,
zweeft het scheemrend schoon to gronde ;
spreidt een Witte stervens-sponde
voor de zusteren omhooge.
Pij nelij k breekt uit mijn ziele
de oude smart in late tranen,
one zooveel to loor gegaue
bloemen, die ontij dig vielen.
Maar een veel-beminde, broze
vreugdeschijn doorglimt mijn smarte :
bleeke blijdschap, dat mijn harte
schreien kan om doode rozen.

L E ESTA FE L.

Jacques Hartog. Richard Wagner. Amsterdam. Uitgegeven door Meul enhoff en Co., 1913.
„Men schreef het j aar 1813, een belangrij k j aar in de wereldgeschiedenis. Het kenmerkte zich voornainelijk door kanongebulder,
bloed, geweld en wreedheid. Napoleon I, de geweldenaar had het
woord; door zijn alles verachtende onbarmhartigheid en ijzeren wil
werd er veel (al to veel !) bitter leed gedragen .... In dit belangrijke jaar werd de toonheld van beteekenis, waarover dit boek
spreekt to Leipzig geboren, dus in dezelfde stad, waar gedurende
30 j aar de groote .Toh Seb. Bach heeft geleefd en gewerkt, maar
ook G W. Leibnitz, een der grootste geleerden, scherpzinnig
philosoof en denker der Duitschers, in 1 646 het levenslicht aanschouwde."
Het ligt voor de hand, dat een beoefenaar der muziekgeschiedenis het eeuwfeest van de gehoorte van Wagner niet onopgemerkt
wil laten voorbijgaan. Ook dat hij daarbij aan de vele belangrijke
gebeurtenissen herinnert, die in Wagners geboortejaar hebben
plaatsgehad, — al was het ongetwijfeld mogelijk geweest dit to
doen in gelukkiger bewoordingen dan de boven geciteerde. Maar
welke aanleiding er is, er Bach en zelfs Leibnitz bij to hales is
minder duidelijk. De schrijver deelt ons een overvloed van dergelijke bijzonderheden mede. Wanneer hij b.v. een zekeren Geyer
vermeldt, deelt hij van dezen mede (bl. 17 „Ludwig Geyer, die
in 1780 to Eisleben (waar ook Maarten Luther geboren werd) het
levenslicht aanschouwde, bracht zijn jeugd door to Artern." En
zoo wordt er haast geen naam genoemd, of wij hooren, waar de
drager van dien naam geboren werd ; zoo mogelijk nog, wie er nog
meer op diezelfde plaats gehoren werd, of althans er lang heeft
gewoond.
Ook over het leven van Wagner zelf lezen wij een profusie
van bijzonderheden. Maar daarbij is de aandacht, die aan ieder
afzonderlijk feit wordt geschonken, dikwijls gering, zoodat er over
menige gebeurtenis wordt heengeloopen, zonder dat het ons duidelijk
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is geworden, wat er eigenlijk is voorgevallen. Wij lezen b.v aangaande Wagner's verblijf to Mitau (bi. 90): „Maar jammer genoeg !
werd het hem pier (zooals Heinrich Dorn mededeelt) zeer moeilijk
gemaakt ; zoodat voor hem het beste was, Mitau den rug to keeren ;
maar ook dat had veel voeten in de aarde, aangezien, enz."
Zoo krijgen wij jets to hooren over nagenoeg ieder concert,
dat Wagner gedirigeerd heeft of dat hij heeft gemankeerd to
dirigeeren. Telkens „zijn er moeilijkheden", „loopt het op een
teleurstelling uit", of „kon er niets van komen.'' Waaruit date
„moeilijk maken" enz. bestaat, krijgen wij i iet to hooren. Op bijna
geen enkele kwestie wordt dieper ingegaan. Als wij het bock
gelezen hebben zijn wij dan ook even wijs als Coen wij begonnen.
Een beeld van het karakter van Wagner, waardoor het ons mogelijk
zou zijn de wonderlijke tegenstrijdigheden in zijn kunstwerken en
in zijn levee to begrij pen, wordt ons door den schrij ver niet gegeven.
Maar ik heb tegen het bock van den beer Hartog nog een
tweede en nog een grooter bezwaar. Uit een oogpunt van muziekgeschiedenis zou het nog minder noodzakelijk zijn een met zeker
psychologisch inzicht geteekend beeld van het persoonlijk karakter
van Wagner to geven, dan wel de plaats to schetsen, die aan zijn
werken in de ontwikkeling der muziek toekomt; en aangaande die
werken lezen wij eigenlijk zeer weinig. Ja wij lezen, wanneer het
denkbeeld om een bepaalde stof als onderwerp to nemen voor een
muziekdrama het eerst bij Wagner is opgekomen. Wij lezen in
hoeveel tijd de partituur geschreven is. Wij lezen den korten
inhoud der intrige en ten slotte een opnoeming van de dramatis
personae. Maar diezelfde bijzonderheden zou men van de opera's
van b.v. Meyerbeer kunnen meedeelen. De vraag, wat nu het
verschil is tusschen de kunst van Wagner en die van Meyerbeer,
wordt daardoor in het minst niet opgelost; men krijgt er geen
inzicht door, waarom Meyerbeer is voorbijgegaan zonder een eenigszins belangrijken invloed op de ontwikkeling der muziek na to
laten, terwij 1 de invloed van Wagner zoo machtig en zoo diepgaand
is geweest.
De Heer Hartog heeft zich waarschijnlijk groote moeite getroost
voor het verzamelen van alle feiten, die hij in zijn biographic
mededeelt. Des to meer is het to betreuren, dat het resul taat is
een boekj e, door het lezen waarvan men noch een denkbeeld van
den persoon van Wagner, nosh een inzicht in de kunsthistorische
beteekenis van zijn werken verkrijgt, — gesteld zelfs, dat men het
inderdaad leest. De onsamenhangende en onbeholpen stijl echter
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makers de lectuur van het boekje moeilijk en verre van aantrekkelijk.
Slechts de redakteur van de rubriek 0. d. S. van het Handelsblad
zal waarschijnlijk met genoegen kennis met het boekje makers.
Het zal hem een rij ke vindplaats kunnen zijn voor stij lbloempj es
voor zijn herbarium, b y. op bl. 101: „Alhoewel Wagner steeds in
groote moeilijkheden verkeerde, was Beethoven steeds zijn Godheid
waaraan hij bleef denken" en op bl. 102 ,,Wagner vond to Parijs
eenige afwisseling in zijn zeer ingespannen work en zorgelijk levee,
in het feit, dat men de asch van Napoleon I overbracht naar
Parijs, hetgeen daar eon groote sensatie teweegbracht; het interessante moment inspireerde Wagner, zelfs bij de strenge koude die
hij als toeschouwer op straat to lijden had, tot een Lang gedicht".
w.
H. Hettema Jr. Historische schoolatlas. Zevende druk.
Zwolle, W. E. J. Tj eenk Willink, 1913.
Wie op de hoogte wil komen van hetgeen in verschillende
opzichten aan ons onderwijs ontbreekt, moot niet verzuimen ook
kennis to semen van de verslagen der commission, die jaarlijks belast worden met het afnemen der examens van hen, die als onderwijzers willen optreden.
Wat geschiedenis betreft, — de algemeene geschiedenis valt
voor die paedagogen buiten het programma, maar van de wijze
waarop ons vaderland in den loop der eeuwen, althans sedert de

tweede helft der zestiende eeuw zich tot het tegenwoordige koninkrijk ontwikkelde, behooren zij op de hoogte to zijn.
In hoeverre is dat het geval ?
Het gaat natuurlijk niet aan, bier alle verslagen aan to halen;
ik doe dus slechts eon paar grepen.
De ltotterdamsche commissie zegt :
„Velen" — er is dus waarlijk goon sprake van enkele uitzonderingen ! — „hebben alleen gememoriseerd en dreunen stukken
uit hun leerboek op zonder de beteekenis ervan to bogrijpen. Blijkbaar hebben verscheidene candidaten in het geheel Been, of eon
zeer oppervlakkig gebrui.k gemaakt van eon geschiedkundigen
atlas".
De commissie to Venlo spreekt van candidaten „welke blijk
gaven hun leerboek van buiten to kennen", en vermeldt : „nog
steeds bleek dat een geschiedkundige atlas als tamelijk overbodig
beschouwd wordt" ... .
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Voor den rang van hoofdonderwijzer wordt gevorderd ,,bekendheid met de voornaamste gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, welke van invloed zijn geweest op de voortgaande ontwikkeling der volkeren, weer bijzonder in verband met de tegenwoordige toestanden, vooral in ons vaderland''.
Maar ziet nu wat de commissie to Breda verklaart :
„ flat het examen van een groot aantal candidates onvoldoende
moest geacht worden" ... .
„Sommigen hadden zich bepaald tot het van buiten leeren
van feiten en j aartallen zonder samenhang, anderen verwaarloosden
alle verband der algemeene met de vaderlandsche geschiedenis,
enkelen zelfs het geheele yak"....
Bij de commissie to Arnhem „bleek opnieuw, dat vele candidaten niet onder deskundige leiding hadden gewerkt" ; die to
's-Gravenhage maakt de opmerking dat de studie bij sommigen
had bestaan „in het van buiten leeren van tal van namen en j aartallen, zonder to letten op het verband der feiten" ... .
Welk nut kan op die wijze de beoefening der geschiedenis
afwerpen ? Zij zal evenmin ontwikkelend als beschavend werken,
en wat de „lessen der geschiedenis" betreft, wie van de geschiedenis geen studie maakt doch eenvoudig een boekj e van buiten
leert, zal er waarlijk geen deugdelijke lessen uit kunnen trekkers.
Zoodat, op zijn beurt, het onderwijs van zulke leermeesters
geen vruchten zal dragen. Waar blijft bij hen de toch zoo noodige
bezieling; hoe kan, onder hunne leiding, de geschiedenisles jets
anders zijn dan het van buiten leeren en opzeggen van de opgegeven bladzijden; iets wat de leerling slechts met tegenzin doet
en waarvan ook bitter weinig nuttigs blijft hangers?
Een der onmisbare hulpmiddelen bij de geschiedenis-studie is
de kaart, waarop men de zetten op het politieke en militaire
schaak bord kan volgen ; d us, voor de geschiedenis der vorige eeuwen,
kaarten die den toestand van dien tijd weergeven.
Wij zagen straks, dat de examen-commission er over klaagden
dat het nut van een historischen atlas nog steeds onvoldoende begrepen werd; ik zou zeggen : zoolang dit het geval is, deugt het
onderwijs niet, ontbreekt daaraan de ziel, het leven.
Gij, die daar bladzijden aan bladzijden van buiten zit to leeren „omdat 't op 't examen gevraagd wordt" ; die absoluut niet in
de gebeurtenissen doordringt, van den loop daarvan weinig begrijpt en dus geschiedenis een even vervelend als moeilijk en
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eigenlijk onnut yak vindt, neem Bens de proef, volg alles op de
kaart, en gij zult in dat yak belang leeren stellen !
De Heer Hettema heeft gezorgd voor een „historischen atlas",
die door de meest bevoegde desk undigen zeer gunstig is beoordeeld;
ik heb er dus alleen op to wij zen dat een goede atlas bestaat, en
het eigenlijk alleen indolentie is als hij niet aanhoudend wordt
E. B. K.
gebruikt.
J. van Leeuwen Jr. Homerus. Gestalten en tooneelen
van het Oud-Grieksche Heldendicht. Leiden. A. W. Sijthoff.
Voor zeer vele oud-gymnasiasten, in wier herinnering de naam
des Schrij vers van het hierboven genoemde boek innig verknocht
is aan wel zeer vruchtbare maar noch lichte noch vlugge voorbereidingen voor het gevreesde eind-examen, daarnevens voor vele
gymnasiasten die nog dagelijks hun „Homerus van van Leeuwen"
en temet „van Leeuwens Taaleigen" schoolwaarts dragen, zal dit
boek, niet voor hen uitsluitend, dock zeker wel voor hen in de
eerste plaats geschreven, eene onthulling, een groote verrassing
zijn, en, indien zij de kunst van luisteren verstaan, ook een genot.
Zij hooren daarin den man, dien zij tot nu toe slechts kenden
als den boven alien kundigen gids op de kronkelwegen der Homerische taal, op de eenvoudigst denkbare wijze vertellen, hoe hij
uit het Epos, dat hij in zijnen geest en zijn gemoed heeft opgenomen en gekoesterd gedurende een ganschen menschenleeftijd, de
gestalten van Agamemnon, van Achilles, van Hector, Andromache
en Helena, van Penelope, en bovenal van den schranderen, goedgehumeurden Odysseus voor zich ziet staan, geen vage slechts in
omtrekken kenbare figuren, doch levende menschen van vleesch
en bloed, die hij hoort spreken en denken in de woorden hun door
den onsterflij ken dichter op de lippen gelegd, maar ook in de vele
woorden die hij, als een met den dichter medelevend hoorder, er
van zich zelven bij voegt.
Reeds deze feiten zouden het boek van Prof. van Leeuwen,
met zoo aantrekkelij ken eenvoud, zonder geleerdheidspraal, maar
toch met uitnemende geleerdheid geschreven, stempelen tot een
belangrijk en zeer welkom geschrift. „Homerus nader to brengen
tot de harten zijner landgenooten", dit was de tank die de schrijver
zich stelde. En voorzeker, de bloei der klassieke studien in ons
vaderland zal er mee gebaat zijn, wanneer ook de geleerdste onzer
filologen door de daad bewijzen er geen vrede mee to hebben dat
de allerwege gevoelde behoefte aan populaire geschriften over de
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klassieke oudheid ten onzent bijna uitsluitend door buitenlandsche
boeken wordt gestild.
Maar voor niet weinigen onder ooze landgenooten ligt de
hoogste beteekenis van van Leeuwens jongste geschrift Loch eigenlijk nog elders. Wie, hetzij als trouwe lezers der Mnemosyne, hetzij
als iets verder afstaande belangstellenden in de klassieke filologie,
den gang van des schrijvers onderzoekingen op het gebied van de
Homerische taal, en van den geheelen verdichtingsschat der epische
poezie hebben gevolgd, wie met hem het paleis van Odysseus
hebben herbouwd, het wondervlot van den Zwerver ineen gevoegd
hebben, wie getuigen zijn geweest hoe zijne scherpzinnige vindingrijkheid van het Trojaansche paard een Vikingschip en van den
tienjarigen krijg eene zomerexpeditie wist to makes, wie den
ganschen onderzoekingstocht van dezen geleerde met klimmende
belangstelling, sommigen ook met stijgende verbazing, hebben
aanschouwd, die vinden in dit geschrift, in zijne expositie van het
tooneel der handeling en van haren tijdsduur, in zijne schets van
den Homerischen Godenstaat, en bovenal in de teekening van
Homerus — voor hem den eenen zanger die en de Ilias en de Odyssee
heeft gedicht — op zeldzaam heldere wijze de winsten geboekt, door
den schrijver zelven uit de geleidelijke wijziging zijner geheele
op vatting van de Homerische poezie behaald.
De terugkeer tot den eenen Homerus. ... klinkt bet niet als
een achteruitgang ? Is dan de gansche eeuw van ethnologisch,
mythografiscb, historisch en litterarisch onderzoek die achter ons
ligt een tijdperk van algeheele dwaling geweest, hebben de Wolf's,
de Lachmann's, de Hermann's, heeft Grote, Kirchhoff, Wilamowitz
slechts ijdelen arbeid verricht? Men zou de Mnemosyne-studien
van van Leeuwen zoowel als zijn hier aangekondigde, dock niet
in dit klein bestek gekritizeerde, boek over Homerus al zeer
oppervlakkig hebben gelezen, indien men er die gevolgtrekking
nit maakte. Op iedere bladzijde van dit geschrift blijkt, hoe conscientieus de geleerde schrijver, nu eens tot slagvaardige kritiek,
dan tot scherpzinnige wijziging naar zijne eigene opvattingen, gebruik maakt van den omvangrijken, en hem tot in de kleinste
bijzonderheden bekenden arbeid der tallooze viri homerici. Van
Leeuwen zou de laatste zijn om den ontwikkelingsgang der
Homerische studien in de eeuw die achter ons ligt to betreuren,
ook al heeft zijr3 eigen onderzoek, d. i, tensiotte de richting van
zijn eigen geestelijken aanleg, hem gedrongen, dikwijls nog wel
langs de wegen van het meest consequente radicalisme, zichzelven
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aan het eind van meer dan dertig j area onverpoosd nadenken to
erkennen als een overtuigd Unitarier.
Het is hier niet de plaats om uiteen to zetten welke overwegingen ons verhinderen den begaafden schrijver op dezen zijnen
weg to volgen. De genietingen die de Homerische poezie ons schenkt,
terwijl wij aangaande samenstelling en ontwikkeling van Ilias
en Odyssee andere opvattingen huldigen dan van Leeuwen, zijn zoo
niet van minder gehalte, dan toch van anderen aard dan het genot,
dat hem inspireerde tot het schrijven van dit werk ; maar dat verschil van inzicht, kenbaar niet slechts in de menschen-, dock vooral
in de goden-beschouwing der epische poezie, kan ons de lectuur
van dit frisch en met overtuiging geschreven book niet bederven,
vooral niet indien — zooals bij vele filologische lezers het geval
zal zijn — het middelpunt van onze aandacht niet zoozeer de
Dichter is als wel het work door de Homerisehe poezie verricht
in den geest van dien man dien de Nederlanders achten en liefhebben als hun Vir homericus bij uitnemendheid.
K. K.
H. B. Eon kleine bundel. Almelo. W. Hilarius Wzn.
De lectuur van doze verzen wekte in mij eene vraag. „Indien",
zoo vroeg ik me zelven af, „deze welgemeende vermaningen tot
vroomheid, tot dankbaren levensmoed, berusting, en naastenliefde,
indien doze eenvoudige getuigenissen van zorg en strijd en doze
herinneringen aan levensleed en levensvreugde eons tot mij waren
gekomen in geheel anderen vorm, b.v. als „Brieven eener christelijke huisvrouw", zou ik dan niet op andere wijze door de lezing

zijn getroffen ?''
Zonder twijfel. Immers or staat in den bundel van deze(n)
ongenoemde veel goods en veel vrooms to lezen ; maar het is nu
eenmaal eon hachelijk work stichtelijke liederen to dichten, in
welke de klank der oude psalmen en der welbekende kerkliederen
niet zoo zeer doorklinkt dat de oorspronkelijkheid van het nieuwe
gedicht schuil gnat. De beelden en gelij kenissen onzer Evangelische Gezangen zijn ons dierbaar in die gezangen zeif; op andere
wijze hebben wij de zeggingswijze van Beets en den Loon van de
Genestet lief; maar als nu telkens weer dat welbekende zich in
nieuwe gedichten herhaalt, kan alleen ware poetische herscheppingskunst daaraan nieuw leven geven.
Dit is goon nieuwe, noch eene bij uitstek diepzinnige opmerking. Zij wordt hier alleen neergeschreven omdat daardoor het
duidelij kst uitkomt, wat ons aan de welgemeende en uit zuiver
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gevoel voortkomende verzen van H. B. schijnt to ontbreken. Zeer
wel mogelijk is het dat voor anderen juist dit eenvoudig na-dichten
de opbouwende kracht van den bundel verhoogt.
K. K.
Henriette Roland Hoist. Jean Jacques Rousseau. Simons
Wereldbibliotheek.
Rousseau is uit de kleinburgerlijke gemeenschap van Geneve
gesproten, tijdelijk zwerver en in het „bedienden-proletariaat" to
land gekomen ; van de kleinburgerlijke droomen en utopieen zijn
levee lang niet los ; wegbereider der Fransche revolutie Wier meest
uiteenloopende vertegenwoordigers zich op hem beroepen ; „geen
socialist -- zelfs niet in de meest vage beteekenis"; een man die
toch den moed had met allerlei levensvorrnen en beschouwingen
zijner eeuw to breken, Wier geest hij uit en of breekt tegelij k ; vol
diep gevoel voor natuur, mensch, samenleving, daardoor idealen
verkondigende die eerst de nieuwe socialistische menschheid tot
werkelijkheid zal maken ; „een groot Zoeker en een groot Zaaier
„op de velden der Menschheid". Ziedaar het beeld dat mevr.
Roland Hoist van haar held teekent.
Haar boek dat velen met groote sympathie zullen lezen kan
ik niet zoo bewonderen. En dit niet zoozeer om den anderen kijk
dien ik op Jean Jacques en diens invloed heb, maar vooral omdat
ik meen dat de schrijfster zich Naar taak al to gemakkelijk gemaakt heeft. Wie de Fransche litteraire studien kept is verwend.
Fransche schrij vers hebben een talent om „creuser leur suj et'', een
fijnen litterairen tact bij een voliedige kennis, waarbij de Hollandsche schrijfster van verre niet haalt. Zij heeft vrij wat van en ook
over Rousseau gelezen, maar zij vergeet de theorieen nooit tot
Wier aanbeveling haar arbeid moet strekken. Naief is het eentonig
jargon waarin haar boek is geschreven : „kleinburger", „grootburger", „bourgeois", „productieproces" : elle ne sort pas de la. Er
zijn bladzijden waarop deze woorden tot vervelens toe herhaald
zijn (b. v. p. 96). Voor een ernstig karakterbeeld van een mensch
of schrij ver is toch vrij wat weer noodig dan deze cliches. De
diepere zijden van Rousseau's wezen komen niet tot hun recht : ik
denk aan den argwaan die hem op den rand van krankzinnigheid
brengt, ik denk aan wat men zijn „bekeering" noemt, en aan de
godsdienstige zijde van zijn natuur. De schrijfster vermeldt het
een en ander wel, maar mist elken maatstaf van oordeel over deze
dingen.
Zoo kan ik wel erkennen, dat het boek met zekere mate van
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kennis en met overtuiging geschreven is, ook dat er belangrijke
bladzijden in zijn, b y . de ontleding van de Nouvelle Heloise; een
biografie van wezenlij ke waarde kan ik or niet in zien.
1. S.
Jer°. de Vries. De Kunst van Frans Hals op het Stedelijk
Museum to Haarlem. Met de Tien Schilderstukken van den
Meester in kleurendruk. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink
& Zn., 1913.
Zooals de titel reeds aanduidt, geeft de bekende schrijver in
dit boekj e niet eon volledige kunstbeschouwing over het werk van
Frans Hals, dock slechts een opstel over wat daarvan aanwezig is
op het Stedelijk Museum to Haarlem. En hij doet dit op de hem
eigenen trant. In eon vlugge, geestige causerie teekent hij den
schilder, zijn schutters- en regentendoeken „naar het leven" -zooals reeds de zeventiende eeuw good werk van kunstenaars prees
(bl. 26). Terwijl hij, als een lijst om zijn werkje, met enkele groote
trekkers de eeuw teekent die doze menschen voortbracht, of hover
de menschen die doze eeuw maakten (hi. 24).
Jammer, dat de reproducties niet beter uitvielen. Die eerste
b. v., voorstellend den Maaltijd van o f ficieren van de St. Jorisdoelen,
is zoo rood en rose overwaasd, mist zoo die soms naar het groen
zweemende gelaatskleur van Hals' portretten, dat we dozen schuttersmaaltij d bij na voor eon van der Heist zouden houden. Doch de
tweede en de laatste reproducties zijn beter — trouwens, daarvan
G. F. H.
geldt steeds het oude : effen is kwaad treffen.
H. W. Heuvel. Elisabeth Maria Post (1755-1812). Met
voorwoord en aanteekeningen van Ds. J. A. Prins. Epe.
J. Dusseau. 1913.
Wie wel eons mocht dwalen over het uitgestrekte landgoed
Tongeren, zal het zich dankbaar herinneren als eon dier steeds
zeldzamer wordende plekjes, waar we in ongerept-landelijke omgeving kunnen genieten van het zuiverste natuurschoon. En als
het eigenaardigste plekj a daarvan zal hij zich herinneren Tongeren's
kerkhof, in zijn rustique dennenhek, zoo vreedzaam onder die
hooge, suizende sparren, waartegen de witte, op Tongeren ongemeen
zware berken zoo verrassend afsteken.
Naar dat kerkhof brengt ons dit boekje. Want daar werd,
eon eeuw geleden, de toen gevierde schrijfster ter ruste gelegd,
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aan wier nagedachtenis dit werkje is gewijd. Zij had dit verlangd,
en de heer Rauwenhoff, eigenaar van Tongeren, willigde haar verzoek gaarne in. Eigenaardig dat zoodoende zij juist het toen
nieuwe kerkhof van Tongeren moest inwijden. Zij toch had, zooals
Rousseau de Alpen „ontdekte", in haar brievenroman Het Land
het Geldersch landschap ontdekt, en het verheerlijkt op de manier
van Rhynvis Feith en Young.
De schrijver, blijkens zijn geschriften volkomen bekend met
alley wat Gelderland is, was dus de man om congeniaal het portret
dezer schrijfster to teekenen. En hij heeft het voortreffelijk gedaan.
Van bladzijde tiers tot drie en twintig geeft hij zoo uitnemend
weer hoe die sentimenteelen natuur en menschen zagen, dat daaruit
de atmosfeer dier dagen ons tegen waait. Terwijl hij, den geestelijken achtergrond Bier stemmingen teekenend, terecht wijst op
Fechner, den antimaterialist van-huffs-uit, wiens leer der albezieling,
onbegrepen door zijn tijd, nu tot dit geslacht gaat spreken.
G. F. H.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiginy ontvangen
de navolgende boekwerken :
ENTOS. Een geiliustreerd gedenkboek onder redactie van Jhr. Jan
Feith. Amsterdam. Blikman en Sartorius, 1913.
Gedenkschriften van Sarah Bernhardt; vert. door J. Clant v. d. MijllPiepers. Amsterdam. Meulenhoff en Co.
Mr. J. Kosters. De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het
privaatrecht. Arnhem. S. Gouda Quint, 1912.
P. A. E. Oosterhoff. Van vroolijke dagen. Leeuwarden. Meyer en
Schaafsma.
T. B. Muller. De kennisleer van het Anglo-Amerikaausche Pragmatisme. Akad, proefschr. Utrecht—'s Gravenhage. H. F. de Swart & Zn., 1913.
Mej. C. Gerling. De vrouw in het oud-christelijke gemeenteleven.
Akad. proefschrift. Groningen—Amsterdam. A. H. Kruyt, 1913.
G. Wisse. Het spiritisme. Kampen. J. H. Kok, 1913.
Theob. Ziegler. De 19e eeuw. Geestelijke en sociale stroomingen.
Vert. door L. Polak. 2 deelen. Simons' Wereldbibliotheek.
Annuarium der Societal Studiosorum Reformatorum, 1913.
L. D. Staal. Art. 171 der Grondwet en zijn toepassing voor de gezindheden, in 't bijzonder ten opzichte v. h. Ned. Israelietisch Kerkgenootschap. Amsterdam. V. Creveld en Co., 1913.

Overneming verboden.

GIJSBERI KAREL EN DE ZIJNEN1)
DOOR

Dr. P. J. BLOK.

De plechtigheid, die heden op deze plek g eschiedt,
Wordt ons, Nederlanders van 1913, opgelegd door den plicht
der dankbaarheid. Wat zou er van den opstand tegen
Frankrijk geworden zijn zonder het initiatief, dat het driemanschap : Van Hogendorp, Van der Duyn van Maasdam,
Van Limburg Sti rum, in de benarde dagen van November
1813 heeft durven nemen :' 0, het is volstrekt niet on-

denkbaar, dat wij toch van de Franschen verlost zouden
ziju ! Het is volstrekt niet onwaarschijnlijk, dat ons land,
gelijk met Belgie is geschied, door de Bondgenooten op
Napoleon veroverd zou zijn ! En het is in zulk een geval
Waarschijnlijk to achten, dat ook de Bondgenooten het
Huis van Oranje met de souvereiniteit over een heroverd
Nederland zouden hebben besehonkern ! Voor zulk een verovering door de Bondgenooten hebben Van Hogendorp ezi
de zijnen ons land gelukkig Weten to behoeden.
Dat er zonder het heden to huldigen driemanschap
g een opstand zou zij n ontstaan, is uit de houding van de
toenmalige regeerders zoowel als van het y olk zelf tegen1) ledevoering gelioudeu bij de onthulliiig der gedenksteenen in de
gevels der huizen door llet driemanschap in Den Haag bewoond (4 Sept. 1913),
O. E. XIII 11
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over het initiatief; dat zij op het beslissende oogenblik hebben
genomen, met voldoende zekerheid op to maken. De rampen,
aan het vaderland in de laatste 30 jaren overkomen en waarvoor zoowel Patriotten als Oranjemarinen verantwoordelijk
mochten worden gesteld ; de overweldigende persoonlij kheid
van den Franschen heerscher, die over het lot van het
vaderland in 1810 het beslissende woord had uitgesproken;
de vrees voor zijn nog altijd, ondanks de nederlagen in
Rusland, overgroote militaire macht; de vrees ook voor de
Fransch'e bezettingen in de havens, steden en vestingen ten
onzent, voor het aangroeiende leger ook van generaal
Molitor to Utrecht, waartegenover de opstandelingen niets,
in het geheel niets hadden to plaatsen dan slecht of geheel
wij molten het niet
ongewapende vrijwilligers; eindelijk
vergeten de voldoening van velen over het betere
bestuur, over sommige voordeelen, die het Fransche bewind
voor zaken zoowel als voor personen had medegebracht -dat alles, had bij het voorrnalige yolk en bij de voormalige
regenten der Vereenigde Nederlanden een gevoel van berusting gekweekt, van doffe berusting in het noodlot, dat
over ons was gekomen. Slechts betrekkelijk weinigen
hadden zich aan dat gevoel weten to onttrekken ; slechts
betrekkelijk weinigen wanhoopten niet aan de toekomst,
ware die nog verre of reeds nabij. En onder die weinigen
waren er wederom slechts enkelen, die moed, kracht en
vertrouwen genoeg hadden om de vaan van den opstand
to durven verheffen. Onder die weinigen was Hogendorp
de leider.
In de mooning, waartegenover wij thans ons bevinden
en waaraan zoovele herinneringen voor ons verbonden zijn,
heeft Gijsbert Karel jaren lang voor zijn, voor ons yolk
gedacht en gewerkt, voorbereid en overlegd. flier heeft
hij de denkbeelden overwogen, die ten slotte in zijn schets
voor een Grondwet zijn samengevat, het fundament van de
Grondwet, die in 1814 is vastgesteld. Hier heeft hij, man
van hoog en stand vastig karakter als hij was, zich teruggetrokken „als in een citadel", toen zoo goed als iedereen
wanhoopte aan de toekomst van het vaderland, Coen
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vele oude Oranjemannen cii Patriotten het nieuwe regime
gingers dienen. Ook hij heeft under koning Lodewijk
neiging getoond om dat voorbeeld to volgen, al had hij het
vertrouwen op herstel van het nude volstrekt niet verloren.
Zijn gewettigde eerzucht was niet voldaan door het werkelooze leven in afwachting, dat hij sedert jaren leidde: ook
hij meende het vaderland niet to molten verlaten in den
nood. Maar Napoleon zelf heeft hij nimmer willen dienen,
den overweldiger heeft hij gehaat met bitteren haat.
flier heeft hij in do beslissende Novemberdagen, flu 100
jaar geleden, de eerste omzichtige pogingen in het work
gesteld om een aantal mannen, die hij van goeden wil
achtte, bijeen to brengen tot hot vormen eener voorloopige
regeering in naam van Oranje. flier heeft hij do bittere
teleurstelling ondorvondon, dat slochts enkelen toen bereid
waren om goed en blood voor het vaderland to wagers.
Hier heeft hij in den avond van 20 November 1813 na
ernstig overleg met zijn geheel met hem eens donkend
huisgezin op aandrang van Leopold, graaf Van Limburg
Stirum, den geestdriftigen vaderlander, en in volkomen
ovoreenstemming met den rustigen en kloeken oud-regent,
Adam Frans, graaf van der Duyn van Maasdam, den
beslissenden stap gewaagd cii samen met den laatste in
afwachting van den Prins het ,,Algemeen Bestuur" der
zaken op zich genomen, terwiji Van Stirum als gouverneur
van Den Haag optrad. Zoo word hot mogelijk den opstand
to organiseeren en den Prins van Oranje aanstonds uit
den vreemde to roepen om hem to verzoeken zich onmiddellijk aan hot hoofd to komen stelleii van dien opstand
der getrouwe Nederlanders, waardoor de Franschen, aanvankelijk nog niet geziiid om to wijken, ten slotte genoopt
werden zich in enkele vestingen terug to trekkon en de
Bondgenooten hunne onmiskenbare aarzeling voor onze
oudo gronzeni, bij do onzokerhoid omtrent do houding der
bovolking, lieten varen. her heeft hij, do acme podagrist,
van zijii ziekekamer uit biding kunnen goven aan hen,
die met hem in do eerste dagen van den opstand alley,
good en levee, op het spel hobben gezet om dien van stad
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tot stad, van dorp tot dorp, van provincie tot provincie,
u t to breiden. Hier heeft hij in onvergelijkelijke werkzaamheid, zich nauwelijks slaap gunnend, van den morgen
tot den avond als een held to midden van de kwellingen
zijner pijnlijke kwaal, alien aangemoedigd, aangezet, aangevuurd, raad gegeven, proclamation gesteld, besluiten
opgemaakt, stedelijke en gewestelijke besturen gevormd,
gelden bijeengebracht, gewapenden doen uitrusten, in het
kort alles gedaan wat een goed regeerder betaamt.
Van her nit zijn op dien gedenkwaardigen Novembermorgen zijn beide zoons moedig uitgetogen naar het huis
van Van Limburg Stirum met de oranj ekokarde uitdagend
op den hoed. Hier heeft hij op den 30stev den uit Engeland overgekomen Prins kunnen ontvangen, Coen zijn kwaal
hem belet had dezen to Scheveningen bij zijn aankomst
de hand to bieden.
Het was daarom een g elukkige gedachte van de vereeniging „Die Haghe" om in dezen gevel een gedenksteen
to plaatsen ter herinnering aan wat deze onvergelij kelij ke
man voor het vaderland geweest is in de dagen, die wij
thans herdenken.
Gij sbert Karel van Hogendorp was Been staatkundig
genie zooals votSr hens in ooze geschiedenis prins Willem I,
Oldenbarnevelt, Jan de Witt zijn geweest. hij was een
zeer begaafd staatsman, Nederlander in hart en nieren,
volkomen vertrouwd met alles, wat onze staatsinstellingen,
onze geschiedenis, onze behoeften als natie betrof. Maar
hij miste dat voor den staatsman onontbeerlij ke machtige
talent van „persuasie", dien alien en alles beheerschendeii
invloed op anderen, waardoor die manners hunne tij dgenooten konden leiden in de banen, die zij de juiste
achtten voor land en yolk. hij was een man van vasten
wil, van edel karakter, van krachtige energie, van diep
inzicht, van door zijn bekwaamheden gewettigde eerzucht.
Maar hij miste de menschenkennis, het vermogen om eig en
inzichten tij delij k op zij de to zetten om ze op den duur
aannemelij k to maker; hij miste de gave om met menschen
om to gaan, ze to begrijpen in hunne kracht en hunne
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zwakheid, van hunne deugden en bekwaamheden gebruik
to maken, hunne ondeugden en tekortkomingen to neutraliseeren ten erode ze handig to gebruiken voor het hooge
doel, dat oola hij zich stelde: het geluk van zijn vaderland.
Zoodoende heeft hj op de Iotgevallen onzer natie niet
then invloed gehad, waartoe hij in 1813 eindelijk geroepen
scheen to zullen worden. Koning Willem I heeft hem
na aanvankelijke proefneming op den dour niet kunnen
en willen gebruiken voor het werk der herstellirig, dat na
(Zen opstand viel to doer.
Koning Willem 1, zeif een man van groote talenten,
van vasten wil, van krachtige overtuiging, van sterk ontwikkeide zeifstandigheid, had van ouds nooit veel persoon
Iijke sympathie gevoeld voor Gijsbert Karel van Hogendorp. Hij vreesde iii hem den zelfbewusten regentenzoon,
die misschieii wel de rol van Oldenbarnevelt, van Jan de
Witt, voor het minst die van Van de Spiegel zou willen
spelen, die als leidencl minister hem, den weinig constitutioneel gestemden worst, aaii de letter zoowel als aan den
geest der 1)eloofde constitutie zou willen binden, ja feitelijk regeeren zou in zijnen naam. Hij had geen aangename
herinneringen aan den teleurgestelden eerzuchtigen j ongman van de restauratie vaii 1787, die met den pensionaris
post van IRotterdani lang inlet, iiaar deze zeif meende, op
voldoende wijze was beloond voor zijue thensten in de crisis
van dat rainpjaar. Hij had weinig sympathie voor den opposant van 1802, die door zijn moedige maar ongevraagde
Verklaring aan het Staatsbewind" de toenmalige plannen
van het Huis van Oranje op een vestiging elders eigenzinnig
had tegengewerkt. Hij was hem dankbaar voor wat hij in
1813 had gedaan maar hilj begeerde niet hens die dankbaarheld to toonen door volkomen vertronwen, door algeheele
overgave aan zijn lastige leiding. Hij werd meer en meer
v erbitterd door Hogendorp's toenernend hinderlijke oppositie
tegen zjii koninklij ken wil. H zette lu eindelijk op zijde
en trachtte hem zelfs geheel nit de landszaken to wern.
Gijsbert Karel heeft dit zijn gansche volgenid levee,
twintig jaren lang natuuriijk als een smadelijke achter-
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uitzetting en bittere teleurstelling g evoeld, als een geheel
onverdiende teleurstelling ook, en wij, die de geschiedenis
van zijn tijd langzamerhand beter leeren begrijpen, gevoelen
ten minste de bitterheid der teleurstelling ten voile met hem.
Maar dat alles mag ons geen oogenblik beletten,
integendeel, om hulde to brengen aan wat hij voor onze
natie, voor ons Vorstenhuis ook deed, in November 1813,
aan zijn moed, aan zijn trouw, aan zijn werkzaamheid,
aan zijn karakter. Evenmin als wij graaf Leopold, den
bescheiden, rondborstigen, manmoedigen, zelfopofferenden
krijgsman, zullen verwijten, dat hij Been groot veldheer,
geen talentvol organisator, niet de Scharnhorst of de
Blucher onzer krijgsmacht is geworden ; ook hem brengen wij hulde voor zijn krachtig initiatief, voor zijn
durf, voor zijn edelen moed. Evenmin als wij den eerlij ken, onversaag den, braven Van der Duyn zullen nageven, dat hij geen staatsman van diep inzicht is geweest ;
ook hem willen wij hulde brengen voor zijn onbaatzuchtige krachtige hulp, aan zij u. vriend Van nogendorp in
die dagen verleend met raad en daad. Maar de eerste, het
hoofd van ons driemanschap blijft Gijsbert Karel, het middelpunt van dien betrekkelij k kleinen kring, die het na
den slag bij Leipzig bestond om nog onder het oog der
Fransehe bezetting, der Fransche ambtenaren in Den Haag
heimelijk, met gevaar voor vrijheid en leven, overleg to
plegen ten einde op het juiste oogenblik het sein tot den
opstand to geven, het middelpunt daarna van dien opstand
zelf, de krachtige, zelfstandige leider van het Alge meen
Bestuur, totdat dit in de handen van den Prins kon
worden nedergelegd.
Ons goede yolk heeft in November 1813 niet de alles
medeslepende geestdrift gekend, die gansch Noord-Dui.tschland van de Niemen tot den Rijn heeft doortrild na den
Russisehen veldtocht ; het kan niet wij zen op Bluchers en
Gneisenau's, Arndts en Korners ; het kan niet prat gaan
op schitterende zegepralen op den landvij and behaald. Ongewapend als het was, heeft het geaarzeld de in de vestin gen
terug getrokken Fransche garnizoenen op het lij f to vallen ;
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en Coen net daartoe kwam, heeft het zich moeten bepalen
tot het blokkeeren Bier vestingen maanden en maanden
achtereen met onvoldoende organisatie en inderhaast bijeengezochte of geleende wapenen, steunend ook hier op
vreemde hulp. Maar ook zoo heeft het door zijn spontanen
en gewaagden opstand aan de groote zaak van Europa
gewichtige diensten bewezen ; ook zoo heeft het den Bondgenooten g elegenheid g egeven om onze grenzen to overschrijden, onze rlvlervestingen aan to tasten, onmiddellijke
hulp to verleenen aan hen, die aarzelden of zich onm.achtig gevoelden. En zoo heeft het zich ook waardig getoond
om als zelfstandige natie weder op to treden onder de herboren natien van Europa. En dat dit alles gebeurd is,
danker wij iii de eerste plaats aan Gijsbert Karel van
nog endorp.
Op den dag varl heden vereenigen wij ons daaronl voor
Gijsbert Karel's woning in tegenwoordigheid van eernige
zijner nakomelingen om zijne nagedachtenis to eeren, de
nagedachtenis van ee>> vurig en moedig Nederlander, van
een beproefd en trouw vriend van het Oranjehuis, dat als
erkenning daarvan ,,1813" in zijn wapen plaatste en zich
ook heden deed vertegenwoordigen aan deze plaats. Moge
de herinnering aan wat hij deed ons en onze kindskinderen
aansporen om, als hij, to Leven voor het vaderland, alles
veil to hebben voor de vrij heid, ieder in zijn kring denken
en werken to wij den aan de grootsche taak om dat vaderland steeds hooger op to heffen en de grondslagen to leggen voor verdere ontwikkeling, d. i. om ware vaderlandsliefde
to toonen nietterdaad.
En ten slotte, Gijsbert Karel, uw geest worde vaardig over ons, wanneer opnieuw gevaar voor onze vrijheid,
voor onze onaf hankelijkheid mocht dreigen ; uw moedige
geest, die het zware work aaanving en gelukkig volbracht
order de oude glorierijke lens, waaronder gij 11W gansche
1 even lang uw werkzaamheid hebt voortgezet tot u w laatsten
snik toe, de aloude vaderlandsche bus:
,,Oranje Boven".

R EPELSTEELTJ E
DOOR

Mej. J. E. VAN DER WAALS.

Repelsteelje was een klein manneke met een stomper
wipneus en een langen, grijzen baard. Op zijn hoofd droeg
hij een puntmuts, die hem heel potsierlij k stond, en van
onder de borstelige, zwaar overhangen de wenkbrauwen
keken zachte, blauwgrijze kinderoogen, diep en helder en
zwaarmoedig.
Ik geloof, als ik de god der kabouters was geweest,
dat ik het mannetje zijn dwazen wensch niet zou hebben
kunnen weigeren, dat ik hem het koningskind, waarnaar
zijn verlangen uitgizig, maar gegeven had. Hij had er toch
ook, welbeschouwd, recht op en de koningin had Naar kind
verspeeld en het loon daarvoor genoten.
En hij zou het ook immers geen kwaad hebben gedaan ?
Zachtkens had hij het in zijn armen willen n mien en bren gen in zijn groot, zijn wondermooi tooverslot, diep in de
bergen. En des nachts zou hij zijn uitgegaan om de
koeien der herders to melken en tot in de woningen der
menschen had hij zich gewaagd om meel en olie en brood
en kaas to stelen voor zijn jongske.
En van zijn robijnen had hij knikkers voor het kind
gedraaid en zijn diamanten had hij tot bikkels versneden.
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En hij zou hem hebben leeren [ezen nit een aloud tooverhoek en, waar nooit menschen den voet hadden gezet, had
het kind gespeeld en, wat Been mensehen met oogen hadden
gezien, hij had het gezien en begrepen.
Zoo zou hij dan ook weten, de gelukkige, hoe toch
de kabouters het aanleggen, orn in een nacht kamers vol
vias to spinnen tot den fijnsten draad en in enkele uren
schepels vol vermengde erwten en linzen to schiften, hoe
ze stroo kunnen waken tot goud en goud weer tot stroo
en de wenschen der meiisehen tot werkelijkheid.
En dan zou hij dit alle y natnurlijk ook niet voor ziclizeif hebben gehouden, dat goud en die kennis.
Neeii, hij zon met zijn wetenschap tot de menschen
zijn gegaan en op een goeden dag had hij ze meegenomen
iiaar het gebergte, waar de rotswanden zich zouden openen
op zijn woord, en zwijgend door lange, duistere gangen
zouden ze trekken, waar het flauwe licht van zijn berglamp, hier en daar hrekend en weerkaatsend in de flikkering
van een amethyst of de straling van een diamamit, den
rijkdomn der gewelven weer zou doers vermoeden dan openbareri zou. En in de vertrekken, waar het zilver en het
goud, en in de schatkaniers, waar de saffieren en diamanten
tot stapels lagen opgetast in een overvloed, die ze waardeloos deed worden, zou hij het glimlachend hebben aangezien, hoe zijn vrien den zich begeerig de zakken vulden.
Had hij niet reeds as kind geknikkerd met robijnen en
gebikkeld met diamant
En nog veel dieper, naar het geheimste der geheime
vertrekken had hij ze gebracht, waar het wonderboek lag,
en het woord, dat hen tot heerschers in het rijk der aardgeesten zou weaken, hij had het hun kunnen noemen ... .
Neen, indien ik de god der kabouters was geweest,
geen mensehenvoet zou ooit mijn rjk betreden. Is daar éii
ender de mensehenkinderen, die de heerlijkheden, hem
door de geesten geopenbaard, in zijn hart zou besloteim
houden En, die niet zon willen stoffen op zijn wijsheid, die den niensehen uiet zou willen weldoen met zijn
wetensehap 2 Eén, die en anderen maatstaf ke pt van goed
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of kwaad, van grootheid, geluk en vreu de, dan den maatstaf der renschen ?
Indien ik de god der kabouters geweest was, ik had
Repelsteeltje zijn dwazen wensch geweigerd.
En, wat zou hij ook aan een kind hebben gehad ?
Een kind, dat schreeuwen zou en zich vuil makers, dat
gevoed en gekleed en verzorgd zou moeten worden ? Een
vrouw heeft behoefte aan een kind, aan een lief klein,
hulpeloos wezentje, om het in hare armen to houden en
to koesteren en to verzorgen en lief to hebben, dat begrijpen we alien begrijpen is nu eenmaal meer een
zaak van gewoonte dan van verstand of van redelijk inzicht — maar Repelsteeltj e ! ... .
Maar laat ik beginnen met het begin, en het begon
Bien mooieii zomeravond, toen de booze koningin door het
dorp reed en het boerenmeisje vond zitten sehreien voor
Naar spinnewiel.
Want het boerenmeisje was lui en ze had den ganschen dag verdroomd en vertreuzeld en de moeder was
arm en ze sloofde zich of voor het dagelijksch brood.
En nu was er dien avond feest op het dorp en het
nieisje had Naar beste kleeren aangetrokken en stond joist
gereed to vertrekken, Coen de moeder tusschenbeide kwanl
en eischte, dat ze eerst het werk zou afmaken, dat ze dien
dag verzuimd had.
Daarom dus zat het meisje voor de deur bij haar
spinnewiel, maar ze bedankte er voor om to werken.
En, omdat ze niet werken wilde, begun ze to schreien.
Ze schreide bitter en boos, want ze voelde zich diep verongelij kt.
En juist toen, bij het licht van de ondergaande zon,
reed de koningin bet dorp binnen. De gansche hemel
glansde in purperen, rooden en gouden schijn en daaronder lagen de duisterende huisj es en velden in den
fijnen avondweemoed, in den stillen vrede van den naderenden nacht. Het hart van de koningin werd zacht gestemd,
vol van welwillend mededoogen en teedere goedheid. Want
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mensheu hadden wel gelijk, die haar 1)oos noemden,
maar ook Pen hoosaardig gernoed is onder gunstige omstandighe den voor viiendelj ker stemmingen vatbaar.
Nu had het rneisje zwaar, donkerbruin haar en lange,
zwarte, zijige wiinpers, die, nu de oogieden neergeslagen
waren, fluweelig zaeht op het warme rood der voile kinderwangen rustten. En bet mooie gezichtje scheen daardoor zoo lief en zacht eu daarbij zoo innig treurig, dat
de koningin in den fjnen avondweenioed tot tranen toe
bewogeii werd.
le beval den koetsiei' stil to houden.
Toen werikte ze de inoeder, die juist in de dern'opening
verscheeiu en vroeg haar, waarom haar kind zoo bitter
sehreide.
dc

De vrouw schaamde zich natuurlijk voor de luiheid
van haar dochtertje en ze zei dus rnaar, dat het kind zoo
zielsveel van spinnen hield, dat ze al het vlas had opgesponnen en nu bedroefd was, omdat ze been geld hadden,
orn ander vias to koopen.
Dc verre klauikeui vaii de dansuiuziek klonkeui door
de avondstilte zacht en weernoedig tot hen door.
Of dan het meisje geen lust had gehad naar het
dorpsfeest to gaan informeerde de koningin.
Neeuu, verklaarde de moeder, die zich niet gehouden
achtte, de gebreken van haar kind wereldkundig to makers,
Naar dochter hield niet van dergelijke vermaken, ze zat
maar het Iiefst Mj unoeder thuis.
IMIaar dat was dan tocli onnatwurlijk, vond de koningin,
voor zoo 'ii Jong ding.
Ja, moest de nuocder toegeven, inaar zoo was ze nu
eenmaal, ernstig en verstandig boven haar jaren, en hoe
duidelijker zich de vrouw de dingen voorstelde, zooals ze
wel niet waren, maar dan toch hadderi kunnen zijri, des
to uitbundiger werd ze in den lof van haar dochtertje.
Het hoerennueisje zat van nit haar prieeltje de koningin
aan to staren met groote, verbaasde blikken en deze meende,
dat ze hog nooit zulk een lief gezichtje, zulke prachtige,
donkere oogen had gezien.
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Ze wenkte het kind wat naderbij to komen.
„Hou je zooveel van spinnen P" vroeg ze vriendelijk.
Verlegen, met neergeslagen blikken stond het meisje
voor de koningin. Het was duidelijk, dat op de haar
gestelde vraag een bevestigend antwoord verwacht werd en
ze wilde gaarne aan iedere redelijke verwachting voldoen.
„Ja," antwoordde ze nauw hoorbaar.
„Dan doe je het zeker ook wel heel netjes ?"
„Ze spint het beste van alle meisjes in het dorp," vigil
de moeder haastig in, daar het meisje, weifelend, zweeg.
De koningin staarde peinzend voor zich uit.
Ze dacht aan de g roote hoeveelheden vlas, die thuis
in de torenkamertjes van haar paleis opgestapeld lagen en
zich steeds meer ophoopten, omdat geen parer dienstmaagden
in staat was, het vlas naar behooren to spinnen. Want de
koningin was een echte koningin: een enkele ongelijke
draad in het weefsel van haar beddelinnen zou Naar wren
fang verhinderd hebben, den slaap to vatten.
„Zou je graag eens bij mij in het paleis willen komen ?"
vroeg ze.
Verrast sloeg het meisje de oogen op.
„O ?" vroeg ze, adexuloos, met gloeiende wall g en,
„0, zoo graag !"
De koningin had plezier in de ongekunstelde vreugde
van het kind.
„Kom morgen rniddag dan maar eens bij me," sprak ze,
„dan zal ik je een massy vlas later zien, waar je geen begrip
van hebt. En dat mag je dan allemaal voor me spinnen."
Het meisje antwoordde niet.
„En, als ik tevreden ben over je werk," voegde de
koningin er aan toe, „zal ik je goed betalen."
Toen, want het begon koel to worden in de avondlucht, g of ze den koetsier bevel om voort to rij deli.
„Als ze me bevalt," zei ze tot de hofdame, die naast
haar in het rij twig zat, „dan houd ik haar bij mij . Het
is alleen al een genot naar zoo'n knap gezichtje to mogen
kij ken. En, als ze nu werkelij k zoo handig en vlij tig is,
als de moeder beweert, . , ,"
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Er kwaui een spjtig trek je op liet niooie gelaat der
hofdame, ze laehte spottend.
,,Welnu " vroeg de koniiigiii, geIrriteerd.
En de hofdaine vertelde, wat ze van het meisje moist,
hoe lui ze was en hoe brutaal e11 hoe slech± het gezbi in
het dorp bekend stond.
De zon was ondergegaan en de wereld was weer grauw
en leelijk geworden. De koningin rude, ze voelde zich
koud en onbehagelijk. Waarom had ze zich ook later
ophouden onderweg? Ze was zoo uiterst gevoelig voor
ternperatuursverschullen.
De praatjes (Ter hofdaine ook begonnen haar to vervelen
en ergerden haar. Het was zoo droevig, dat je iuiemand op
de wereld meer vertrouweui kon. De vrouw scheen zoo
eerlijk en openhartig, het meisje zoo lief en zoo onsehuldig. En al was er nu maar een tiende van waar, van
alies, wat de hofdaine in haar afgunst zat to lasteren....
,,Tk zal het liaar betaald zetten," mompelde ze boosaardig, ,,als ze het toch gewaagd hebben, mij voor den
gek to houden met haar eomedie. ..
De koningin voelde zich heel boos en heel ongelukkig, en de liofdame, (Tie liet zag, genoot van haar triomf
Den voigenden inorgeli verseheen het boerenrneisje op
het kasteel. Ze had haar beste kleeren aangetrokken en
voelde zich daardooi feestelijk gestemd. WeT vreesde ze
tie hekende boosaardigheid dei' koningin, wanneer, wat
welhaast o!lvermljdelijk sheen, de oriwaarheid van haar
grootspraak aan liet helit zou komeri, maar grooter dale
Iiaai angst was haar overmoed, haar nieuwsgierig verlarigeii iiaar de dinged, die komen zouden, haar onbewust en
onaantastbaai' vertrouweiu op zichzelf en Iiaar geluk.
In deui gang ontrnoette ze den pries.

Het boerenmeisje bield de oogeui neergeslagen niaar
eveui in het voorbijgaaii keek ze vluchtig op.
,,Wel verduiveld," zei de prins en hij beet op de enkele
blonde haartjes van ziju suer.
Zoodra de Iakei haar ccii oogeiibhk alleeti liet, urn de
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koningin van Naar komst to gaan verwittigen, trad hij
haastig op Naar toe.
„Wie ben je?" vroeg hij.
„Niemand," zei ze, „een boerenmeisje."
„Dat zie ik," lachte hij, „wat kom je bier doen ?"
„De koningin heeft me ontboden."
Hij kwam dichter bij Naar, maar ze week schuw terzijde.
„Je bent toch niet bang voor mij ?" lachte hij vroolij k.
Ze wist, hoe hij eigenlijk koning had moeten zijn,
indien niet zijn moeder hem wederrechtelijk titel en macht
onthouden had, en in Naar hart verachtte ze zijn zwakheid.
„Ben je bang voor me?" herhaalde hij.
„Keen," sprak ze met een glimlach, ,,niet voor
„Voor wie dan ?"
„Voor de koningin."
Hij fronsde even de wenkbrauwen.
„Wees voorzichtig," waarschuwde hij op jongensachtig
vertrouwelijken toon, „ze is vandaag al buiteng^ewoon
slecht to spreken."
Verschrikt sloeg ze de groote oogen tot hem op.
„Wat wil ze van je ?" vroeg hij angstig.
Het meisje antwoordde niet, maar Naar oogen vulden
zich met tranen. „Ze zal zoo boos zijn !"
„Ik won, dat ik je helpen kon," sprak hij verlegen.
„Neen, " zei ze ongeduldig, „doe geen moeite, ik zal
mezelve moeten helpen."
„Het zou me ook niet baten, of ik het al probeerde.
Er is her in het paleis, er is in het heele land niemand,
die zou durven luisteren naar hetgeen ik zei."
Zijxi stem klonk zoo moedeloos, zoo bitter, dat ze
onwillekeurig haar hand troostend op zijn arm leg de.
„Het komt er ook heusch niet op aan," sprak ze en
ze glimlachte door haar tranen peen. „Maar ik dank u,
wat er ook gebeure, ik dank u van harte voor uw goedheid."
Hij greep Naar hand en Wilde die aan zijn lippen
brengen maar ze trok die snel ter ug. „Voorzichtig, " sprak
ze, want ze hoorde voetstappen die nader kwamen.
„En nu vaarwel," en ze glimlachte hem nogmaals toe.
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„Wat heeft moeder nn weer in den zin 1" moinpelde
de pries met eon zuclit. „Wat kan dit mooie kind Naar
gedaan hebben ?"
De koningizi zat in Naar boudoir to borduren, then
het boerenmeisje binnenkwam. Ze legde Naar handwerkje
neer en keek het meisje hoonend aan. Er lag zooveel
vijandsehap in lien blik, dat het blood het kind naar het
voorhoofd vloog.
„Zoo ben je daar," zei de koningin. „Nu zullen we
eons zien, of je werkelijk zoo vlug en zoo netjes kunt
werken, zooals je beweerd hebt."
De onredelij kheid of in ieder geval de voorbarigheid
van (lien hoop we kte de trots en de diep e veront waardiging van het kind, dat onbeschermd tegenover haar stond.
„Dat heb ik niet beweerd," antwoordde ze waardig en
bescheiden, „maar ik zal mijn best doen en ik hoop, dat
de koningin tevreden zal zijn over nzijn work."
,, oin dan maar moo."
De koningin braeht Naar door eiudeloos lange gangen,
ontelbare trapper op, tot ze eindelijk in het eerste torenkamertje kwamen, waar eon hoeveelheid vlas lag opgehoopt, waar dertig vlugge werksters tijden langg werk aan
zouden gehad hebberl.
,,Ms je dan zoo zielsveel van spinnen houdt," sprak
de koningin, „moest je her maar eens mee beginnen. 1k zal
wel zorgen, dat niemand je komt storen in jo werk. En
tuorgen ochtend kom ik eons kijken, hoover jo al gevorderd bent met den arbeid. Maar ik waarschuw je, dat het
leelijk net je zal atloopen, als niet minstens de helft hervan g esponn en is.. . Eon kind als jij bent kan licht verdwalen in eon paleis als dit," voegde ze or met eon boosaardi g laeh j e bij .
Blot boerenmeisje stored naar buiten to kij ken door
het klein e g etraliede ven ster.
Toen de koningin zweeg, kook ze even om.
„J awel," zei ze, „tot
dienst."
De koningin aarzelde even. „J e hebt me toch wel
good begrepeu " vroeg ze met onzekere stem.
11W

172

REPELSTEELTJE.

„Volkomen," antwoordde het kind op een toon van
de diepste verachting. „Uw woorden lieten niets to wensehen
aan duidelijkheid."
De koningln g ing been en draaide den sleutel om in
het slat en het meisje bleef naar buiten staan kijken en
droomde van den prins, niet den prins, dien ze daar even
ontmoet had maar van een anderen, die van verre
zou komen, om haar to verlossen .. .
Maar de uren kropen traag voorbij en ten slotte werd
ze zoo moe van het staan en het kijken en het wachten,
dat ze zich neervleide in het vlas en peinsde en schreide
tot ze shop.
Toen ze wakker word, begon het reeds donker to
worden, maar in de schemering stond een klein manneke
naast Naar met een grappigen mopneus en een langen,
grijzen baard. Hij had een hooge puntmuts op, die hem
zoo potsierlijk stond, dat het kind onwillekeurig in eon
lath schoot.
„wie ben je ?" vroeg ze verwonderd.
„Ik ben eon kabouter," sprak hij, „en ik daeht, dat
je mijn pulp inisschien zou kunnen gebruiken."
„coed," spotte ze, „nu je or toch bent, zou je me
misschien het genoegen willen doen, dit vlas eons eventjes
voor me to spinners. Morgen ochtend moot het gereed zijn."
„Graag," antwoordde het mannetje. ,41s het anders
niet is. .. Maar weet wel, ik doe niets vooi • niet."
„Ik b eb niets to g even."
,,Haar je k11nt me jets beloven "
„Iets belo von :"
en de woorden klonken ernstig en beslist. „Je
moot nlij den oudsten zoon beloven, die den koning g eboren zal worden."
Het meisje begon to lachen. „Den oudsten zoon van
den Prins kun jo voor mijn part krijg•en," sprak ze, „en
al de andere zoons en doehters or bij ."
„Ik heb alleen maar om den oudsten gevraagd," held
het dwergje ernstig vol. „Beloof me, dat jo me den oudsten
zoon des konings vrij willig geven zult."
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„Beloof je me dan, me nit deze moeilij kheid to helpen ?"
„Dat beloof ik," klonk het plechtig.
Toen beloofde het boerenmeisje den oudsten zoon des
konings aan den dwerg.
„Ga maar weer slapen," sprak deze, en het meisje
legde zich neer in het vlas en sliep.
Ze werd wakker door het knarsen van een sleutel in
•een roestig slot. Het was de koningin, die eens kwam
kij ken, hoe het met den arbeid stond. Het meisje wreef
zich de oogen nit en rekte zich, ze was stijf van het liggen
op den harden vloer.
„Is dat slapen ?" zei ze.
Al het vlas lag in een hoek van het vertrek tot fijn
,garen gesponnen. De koningin bekeek het met onderzoekenden blik.
„Ik heb nog nooit zoo gelij k en zoo fijn gesponnen
garen gezien," moest ze verwonderd erkennen, „dat heb
je zelf niet gedaan."
„Niet ?" vroeg het meisje onschuldig.
„Neen," zei de koningin en ze keek Naar angstig
onderzoekend aan. „Wie heeft het gedaan ?" vroeg ze
streng.
„Wie zou kunnen binnenkomen door een geslote n
deur of door een getralied venster, zoo hoog in de lucht ?"
spotte het meisje lachend.
De koningin kreeg een kleur van ergernis.
„Goed," dreigde ze, „maar ik heb nog meer vlas, dat
gesponnen moet worden."
„Tot uw dienst, zal ik dan van avond nog eens weer
komen?"
„Van avond ?"
„Ja, van avond," deed het meisje onverschillig. ,,Anders
verveel ik me maar weer den heelen dag alleen Kier boven."
„let is weer dan dit," waarschuwde de koningin.
„Goed," zei het kind, „ik zal zorgen van avond wat
t ij dig pier to zi j n."
Toen het boerenmeisje dien avond in het paleis kwam,
O. E. XIII 11
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ontmoette ze den prins in den gang. Ze had een krans
van korenbloemen in het haar, m aar ze boog het hoofd
en deed, als Wilde ze hem voorbijgaan.
„Wacht even," zei de pries en hij greep haar hand,
„kom even bij mij binnen, ik moet je spreken."
„Neen," zei ze beslist. „De koningin verwacht mij."
„Waarom heb je die bloemen in het haar ?" vroeg hij
fluisterend.
Ze keek naar hem op en glimlachte.
„Voor mij ?" vroeg hij verrukt.
„Voor Wien anders ? Ik hoop, dat u ze mooi vindt ?"
Hij greep Naar beide handen in de zijne, trok Naar
naar zich toe en drukte een langen kus op Naar voorhoofd.
„Ik vind jou veel mooier," sprak hij teeder.
Ze stak hem Naar lippen toe, die hij kuste.
„Vaarwel," sprak ze glimlachend, „nu moet ik gaan.
Ik dank u voor uw g oedheid." En ze ging.
Dien nacht sliep de kroonprins niet, hij liep peen en
weer in den twin, keek naar het torenkamertj e op en
zuchtte.
Ook de koningin kon den slaap niet vatten. Krampachtig, den geheelen nacht, hield ze den sleutel van het
torenkamertj e in Naar hand geklemd. Midden in den
nacht stond ze in alle stilte op, opende voorzichtig de
dear der slaapkamer, sloop de lange gang en door en de
eindelooze trappen op tot ze voor de deur van het tweede
torenkamertje stood. Ze luisterde ademloos, of ze niets
hoorde, ze keek door het sleutelgat, of ze niets kon ontdekken daar binnen, m aar in het kamertj e heerschte volmaakte rust en duisternis.
Het boerenmeisje had de hulp van den dwerg Weer
ingeroepen en het garen lag reeds gesponnen in een hoek
van het vertrek.
„'t Is tooverij," zei de koningin den volgenden morgen.
„Dat kun je van nacht niet alles gedaan hebben."
Het meisje haalde de schouders op. „Wie anders ?"
vroeg ze.
„Nu goed," zei de koningin, „kom dan van avond nog
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maar eens terug, dan kun je de rest voor mij spinnen."
„Uitstekend, " zei het kind.
Dien avond wachtte de prins haar in den thin op.
Ze had geen krans in het haar, maar in de hand een
paar veldbloemen, die ze hem aanbood.
„Ik zie u van avond voor het laatst," sprak ze weemoedig, „en ik had niets anders om u to geven .... "
„Mij n liefste," sprak hij teed er.
„Sail," zei ze, „dat moet je niet zeggen."
„Mawr dat ben je immers," luisterde hij hartstochtelijk,
,,je weet Loch wel, dat ik niemand anders lief heb dan jou ?"
Ze glimlachte.
„Ik moet je spreken," zei hij gej aagd, „ik moet je
iets zeggen, kom znee."
Hij nam Naar hand in de zij ne en voerde haar dieper
den twin in. Ze liet zich leiden.
Dienzelfden avond laat, liep ze haastig, als in een
droom, met gebogen hoofd en gloeiende wangen door den
tuin op het paleis toe.
„J-e bent laat," zei de koningin.
„Ik weet het," sprak ze werktuigelij k, „ik zal zoo
dadelijk beginnen."
Plotseling hief ze het hoofd op en keek de koningin
uitdagend in de oogen. „Ik ben pier van avond voor het
laatst," sprak ze vast, „ik ben niet van plan uw dienstbode to worden."
„Ik zou zoo'n brutale dienstbode ook niet kunnen
gebruiken," hoonde de koningin. „Morgen ochtend, als
alles klaar is, zal ik je je loon uitbetalen."
„Ik heb u gediend," sprak het meisje hoog, „maar niet
om geld. Dat zou niet de verhouding zij n, die ons paste."
De koningin stood een oogenblik stom van verbazing.
Toen barstte ze in lachen uit.
„Je bent gek," zei ze, „ik weet heusch niet, wat je
mankeert."
Ze nam het kind mee naar het derde torenkamertje
en sloot de dear achter het meisje dicht.
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Daar verscheen, als naar gewoonte de dwerg.
„Wat wil je van me ?" vroeg ze stug.
„Ik kom je helpen."
„Ik heb je hulp niet gevraagd."
„Je kunt er niet b uiten."
Ze zette zich voor het spinnewiel en begon to werken,
maar de duisternis viel en de draad brak telkens. In haar
wanhoop begon ze to schreien.
„Kom," zei de dwerg vriendelij k, „last mij dat werk
maar doen."
„Op Welke voorwaarde ?"
„Op de oude voorwaarde, natuurlij k."
„Dat kan ik niet beloven," zei het meisje.
„Je kunt niet weigeren," zei de dwerg.
„Maar ik kan sterven."
Neen, dat ging niet aan, beweerde de dwerg, het
kind had ze hem nu eenmaal beloofd, het kind moest ze
hem geven.
„Zijn kind P"
„Ja, het kind des konings."
„Maar als zijn kind nu ook eens ... , het mijne was ?"
,,Dat zal het niet," spotte de dwerg.... „als je sterft."
Het boerenmeisje verbleekte en bevend met trillende
lippen beloofde ze ten derdeu male des konings oudsten
zoon aan het leelij ke, oude dwergj e.
Den volgenden morgen was al het vlas in het paleis
gesponnen en de koningin liet het meisje trekkers.
Dien dag wachtte de boerenvrouw vergeefs op haar
kind en, toen het meisje ook den volgenden dag nog niet
verscheen, vertelde ze aan vrienden en buren, aan ieder, die
het hooren Wilde, dat haar dochter een goede betrekking
in de stad had gevonden, waar ze voorloopig wel blij ven
zou, tenminste, wanneer het Naar beviel. En, Coen ze aldus
den goeden naam van Naar dochter in veiligheid had gebracht, en ze zich juist in stilte eenigszins begon to verortrusten over het lot, dat het kind zelf had getroffen,
ontving ze een brief met de har ^elij ke groeten van Naar
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dochter en een flinke som gelds. [lit dit laatste flu maakte
ze op, dat het kind het goed moest hebben, en, daar ze
voortaan op geregelde tijden het geld ontving, was de
moeder tevreden en vroeg ze niet vender.
Maar eens op een dag, toen de oude koningin was
uitgereden om een bezoek of to leggen bij Naar zuster, de
groothertogin, kwam een open rijtuig, met vier vurige
schiminels bespannen, het slotplein oprij den. Op hetzelfde
oogenblik, dat het rijtuig voor het paleis stilhield, verscheen de prins in de deuropening. Met haastige schreden
daalde hij de arduinen trappen af, om de bezoekster bij
het uitstijgen behulpzaam to zijn. Het was een j ong, slank
prinsesje met zwaar, donkerbruin haar en groote, donkere,
stralende oogen. Hand in hand, in druk gesprek, liepen
ze samen de bordestreden op, traden ze samen het
koninklijk paleis binnen.
Daar gaf de prins zijn bevelen. De logeerkamers
moesten voor de gast in gereedheid worden gebracht en
dien zelfden morgen tegen elf utir werd de Groote Raad der
edelen in de troonzaal bijeengeroepen, omdat de koning
zijn yolk belarigrijke mededeelingen to doen had.
Even later liet de eerste minister zich bij den prins
aandienen, haastig trad hij binnen.
,,De Groote Raad is tegen elf uur bij eengeroepen ?"
begon hij.
De prins hield de oogen neergeslagen en speelde met
de kwastjes van zijn fauteuil.
,,Ja," antwoordde hij zenuwachtig.
,,In wiens naamP"
,,In den naam.,. in den naam des konings," stotterde
de prins.
Snel en onderzoekend richtten zich de blikken van
den minister op den j ongen man tegenover hem, maar
blijkbaar vond hij niet, wat hij hoopte.
Een pijnlijke stilte volgde.
,,Zal Hare Majesteit de vergadering bij wonen P"
,,Tk verwacht de koningin niet vóór van avond in het
paleis terug."
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„Weet Hare Maj esteit hiervan ?"
„Neen, het is op... op eigen verantwoordelij kheid,
dat ik handel."
Weer keek de minister naar den prins, hij aarzelde.
„Is het uw Hoogheid ernst met deze zaak P'
Voor het eerst sloeg deze de oogen op.
„Volkomen ernst," en zachter, met trillende lippen,
voegde hij er bij : „ik weet, wat ik op het spel zet."
„Dan," sprak de minister ernstig, „dan geve God u
de kracht, deze zaak tot een goed einde to brengen. Op
xnij kunt u rekenen, Sire."
Verrast keek de koning hem aan, een blos van vreugde
verspreidde zich over zijn gelaat.
„Dank u," sprak hij eenvoudig,
„Heeft uw Majesteit nog aanwijzingen to geven omtrent het in orde maken der vergaderzaal ?"
„Neen, die kan immers blij ven, zooals ze is ?"
„Zou het niet beter zijn, een der stoelen, die onder
'den troonhemel staan, to doen wegnemen ?"
„Neen, die zullen beide noodig zijn."
,,Haar... maar heb ik goed begrepen, dat de koninginmoeder afwezig zal zijn ?"
„Ja," begon de koning, toen zweeg hij en keek peinzend naar een kwastj e, dat hij in de hand hield. Hij paste
het op de plaats, waar het gezeten had, bekeek het nog
enkele oogenblikken, als onzeker, wat hij er mee doen
moest, Coen legde hij het voor zich op tafel neer.
Verlegen keek hij op en ontmoette den vragenden
blik van den minister.
„Ja," begon hij opnieuw, „maar de... de aanstaande
koningin ..." Hij zweeg in, groote verwarring.
„Dit zijn waarlij k verrassende mededeelingen, Sire.
Mag ik u van harte gelukwenschen ?"
„Dank u," sprak de vorst en plotseling met jongensachtige vertrouwelijkheid de hand van den minister grijpende,
drukte hij die hartelij k.
„Hebt u Naar al gezien ?" vroeg hij verrukt.
„Ik heb nog niet het genoegen gehad."
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„Dat is jammer."
De minister drukte eon kus op de hand van zijn vorst.
„Wat or ook gebeure, op mij kunt u rekenen, Sire,"
herhaalde hij ernstig. „Ik dank God, dat i.k dezen dag
heb mogen beleven."
Er was niemand in de omgeving des konings, niemand
in het geheele koninkrijk, die niet van harte naar dit
oogenblik verlangd had, die den dag niet met vreugde
verhaast zou hebben, indien hij eenig vertrouwen had gehad op de kracht, op den mood, op de begaafdheden van
den jongen koning, er was niemand, die de boosaardige
grillen van de oude koningin niet reeds lang moede was,
die niet met blij dschap Naar vernedering zou zien.
In de troonzaal Wachtten de grooten des rij ks in blij de
spanning op de dingen, die gebeuren zouden.
De deuren werden geopend en de koning met zijn
gevolg trad binnen. Naast hem liep het mooie, bevallige
prinsesj e, dat met gemakkelij ke waardigheid op den voor
Naar bestemden zetel plaats nam en zonder de minste verlegenheid de bewonderende belangstelling dier vreemde
omgeving verdroeg.
De koning nam het woord. Zenuwachtig met neergeslagen blikken las hij de woorden, die hij spreken Wilde.
Hij bracht zijn moeder, die de vergadering niet had kunnen
bijwonen, dank voor de trouwe zorg, waarmee ze zijn jeugd
omringd had, voor de uitnemende Wijze, waarop ze het
bestuur voor hem gevoerd had. Maar thans meende hij
het oogenblik gekomen, waarop hij zich niet langer mocht
onttrekken aan de zware taak, aan de verantwoordelij kheid, waartoe zijn geboorte hem riep. Hij was nog jong,
maar de wetten van zijn land verklaarden hem meerderjarig en hij meende dan ook to handelen overeenkomstig
de wenschen van zijn yolk, wanneer hij thans, met Gods
hulp en steunende op de liefde en trouw zijner onderdanen,
ziju hooge roeping aanvaardde.
Onder de toejuichingen, die op deze woorden volgden,
was het prinsesj e opgestaan. Fier en triumfeerend verhief
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zich Naar jonge, krachtige gestalte naast die des konings.
Deze nam n ogmaals het woord. Ret was met des to
grooter gerustheid, verklaarde hij, dat hij de toekomst
tegemoet ging, nu hij tevens zijn verloving bekend kon
waken met een prinses, wier naam en afkomst hij weliswaar
nog niet noemen mocht, maar die,.... maar Wier tegenwoordighei.d , ..., hij aarzelde en wierp een snellen blik
op zijn verloofde.
Het prinsesj e glimlachte, ze legde Naar hand op , den
arm des konings.
„Het is natuurlijk voor den koning een uiterst pijnlij ke zaak," begon ze met heldere, welluidende stem, „dat
hij niet door het noemen van mijn naam en titels zijn
daad voor u rechtvaardigen kan. De hartelijke liefde en
geestdrift evenwel, waarmee gij daareven uw koning begroet hebt, geven mij de verzekering, dat gij genoeg vertrouwen zult stellen op zijn keuze, om to we ten, dat hij
nimmer een onwaardige zou kunnen verheffen tot de hooge
plaats, waarop zijn liefde mij roept."
Ze had vloeiend, met kalme f erheid gesproken en,
zonder een licht accent, dat evenwel aan geen der bekende talen deed denken en een lichte aarzeling nu en
dan in het aanvatten der woorden, had niemand kunnen
vermoeden, dat de taal, die ze sprak, niet van jongs of
aan de hare was geweest.
„Weest overtuigd," ging ze voort, „dat de droeve,
dock dringende redenen, welke mij nopen, alle banden
met het verleden to verbreken, mij met des to inniger
banden van liefde en dankbaarheid zullen verbinden aan
dit laud en dit yolk, dat voortaan mijn land en mijn yolk
zijn zal. Ik smeek u, zoowel voor mijn eigen veiligheid
als voor de veiligheid van dit dierbaar land, dat gij niet
zult trachten den sluier op to lichen, die mijn naam en
afkomst vooralsnog moet bedekken. Met het volste vertrouwen op uw edelmoedigb eid doe ik een beroep op uw
ridderlij ke toewij ding en bescherming."
Neen, het zou niet to vergeefsch zijn, dat ze de bescherming dier edelen had ingeroepen ; met de hand op den

REPELSTEELTJE.

181

degen zwoeren ze, dat ze haar zaak met hun leven zouden verdedigen tegen ieder, Wien het ook zij. Ja, ze zouden zichzeli
veracht hebben, indien ook maar een enkele lage gedachte
van twijfel of wantrouwen in hun hart was opgeklommen
- en zoo er ook al waren die twijfelden ... . ze glimlachten en zwegen, en meenden dat het zód het beste was.
Te midden van dit alles hoorde men het geluid van
snelle wielen, die het slotplein binnen reden. De prinses
wierp een vluchtigen blik nit het venster en sprak eenige
woorden tot den beveihebber van 's konings lijfwacht, die
daarop haastig de zaal verliet.
Het was de oude koningin, die eerder dan verwacht
werd, huiswaarts keerde. Onderweg hadden zóó vreemde
geruchten over hetgeen in het koninklijk paleis voorviel,
haar oor bereikt, dat ze haar voorgenomen bezoek had
opgegeven en haastig was weergekeerd, om nog to redden
wat to redden viel.
Maar aan den ingang van het paleis stond haar oude
lijfwacht, thans de lijfwacht des konings, en de beveihebber
geleidde haar naar haar particuliere vertrekken en verzocht haar in den naam des konings, die vertrekken niet to
verlaten zonder de uitdrukkelijke toestemming van haar noon.
De koningin zette zich op de sofa en overpeinsde den
toestand. Het sprak vanzelf, dat gedane zaken geen keen
konden nemen en ze zich dus bij de veranderde omstandigheden neer to leggen had, maar ze kon in ieder geval
trachten het oude overwicht over den geest van haar
zoon to herwinnen.
Ze schelde en liet den koning orn een kort onderhoud
verzoeken. Maar de koning liet zich verontschuldigen; hij
werd op het oogenblik geheel en al door de staatszaken
in beslag genomen. Zoodra hij &n oogenblik tijd kon
vinden, zon hij komen.
Toen dacht ze aan het prinsesje, dat natuurlijk door
Naar vijanden was gebruikt om den j ongen vorst onder
hun invloed to brengen. Indien het haar gelukte, het
vertrouwen van het meisje to winnen.... Ze schelde weder.
Ze gaf haar verlangen to kennen, kennis met haar aan-
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staande schoondochter to waken en het prinsesj e gaf ten
antwoord, dat ze nog dienzelfden middag Naar opwachting
bij de koningin-moeder hoopte to maken.
De koningin zat rustig to borduren, Coen het meisje
binnenkwam, ze legde haar handwerkje neer en keek op.
Ze bracht de hand naar het hoofd en scheen even to wankelen, terwijl ze opstond om de verloofde van haar zoon
tegemoet to gaan. Maar deze trad onbevangen op Naar
toe en greep Naar hand om die to kussen. Met een haastige beweging omhelsde Naar de koningin en wenkte de
bedienden, het vertrek to verlaten.....
De twee vrouwen stonden tegenover elkander.
„U herkent mij ?" vroeg de prinses.
„Vervloekt zij het uur," sprak de koningin, „dat je
voor het eerst den voet over dezen drempel genet hebt."
„Ook ik heb dat uur vervloekt," sprak het prinsesje
hartstochtelij k, „en ik zal het vervloeken, zoolang ik leef.
Maar daarom des to weer geniet ik van dit oogenblik van
wraak. Dacht u, wanneer uw zoon mij in zijn jachtslot
bezocht en wanneer hij mij sprak over de heerlijke toekomst, die on s wachtte, dat ik ook maar een oogenblik
dacht aan de weelde van dit koninklijk paleis, aan de
schittering van een diadeem, aan de- toejuichingen van het
y olk, aan de huldigingen der grooten, aan de liefde van
uw zoon? Neen, ik dacht aan dit gene oogenblik van
triomf en van wrack, ik zag reeds vooruit de woede, den
haat, de afschuw, die ik thans in uw blikken zie, en
ik wist ....
Ze ging niet verder. De koningin was achterover
gezonken in haar sofa en verstond blijkbaar niet meer,
wat tot Naar gezegd werd.
De prinses schelde. ,.Roep dadelij k den dokter,"
beval ze, „en ga den koning waarschuwen. De koningin
is plotseling onwel geworden."
Maar de dokter en de koning, ze konden Bier niets
meer doen. De booze koningin stierf zonder een enkel
woord meer to kunnen uiten, in haar oogen nog dien
vreemden blik van afschuw, haat, ontzetting.
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De jonge koningin lag to bed. ofschoon Naar kindje
nu al haast vijf weken oud was, voelde zij zich nog zoo
lusteloos en afgemat, dat ze niet aan opstaan kon denken.
Droomerig gleed Naar hand over de fij ne, linnen lakens,
geweven van het zachte garen, dat de overleden koningin
in zoo onuitputtelijken overvloed had nagelaten. Het
geheele uitzet was van dit fij ne linnen gemaakt, en dat
was goed ook, want de jonge koningin was een echte
koningin: een enkele ongelijke draad in het beddelinnen
zou Naar nachten lang verhinderd hebben, den slaap to
vatten. Voor de luiermand evenwel, had ze, in een van
Naar onberekenbare grillers, linnen uit het buitenland
laten komen, dat echter bij het inheemsche niet haalde,
wat glanzende zachtheid betrof en gelijkheid van draad.
Ze dacht aan het verhaal van het boerenmeisje, dat
in slechts enkele nachten al dat linnen op zoo wonderbare
wijze had gesponnen, om daarna voor altijd to verdwijnen
en in haar halfwakenden toestand scheen het Naar een
oude ni ythe, een verhaal nit lang vervlogen ti j den, waaraan alleen dit sprookjeslinnen nog de heugenis bew-aarde.
Maar plotseling,
was het de wind, die even de
gordij nen deed be wegen ? hief de koningin gej aagd het
hoofd oxnhoog, strekte ze de armen beschermend uit naar
het wiegje, dat naast Naar bed stond en waarin het kleine
bleeke poppet] e lag tusschen fij n linnen en kostbare kanten.
Ze luisterde even, maar toen alles verder stil bleef,
legde ze het hoofd weer in het kussen. Ze sloot de oogen
en trachtte to slapen. De warme, gezonde gelaatskleur
van vroeger had voor een fij ne, ivoorkleurige bleekheid
plaats gemaakt en de lange, donkere wimpers, die op de
bleeke wangen rustten, gaven iets zoo zachts, zoo lij deeds
aan het lieve, jonge gezichtje, dat, Wien Naar zag, onwillekeurig de tranen in de oogen kwamen.
De deur ging zachtj es open.
Verschrikt sloeg de koningin de oogen op. „Wie is
daar ?" vroeg ze gej aagd.
Het was de koning, die binnenkwam.
„Wat is er ?" vroeg de koningin, lichtelij k geIrriteerd.
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„lk kwam maar even kij ken," verontschuldigde zich
de vorst.
„Maar ik had immers juist even ingedommeld kunnen
zijn," verweet hem de koningin. „En dan zou je me maar
weer wakker gemaakt hebben."
„Ja," moest de koning toestemmen ... „Maar je sliep
immers niet, niet waar ?"
„Neen ik sliep toevallig niet..., Ik lean niet slapen,"
klaagde ze.
„Zal de zuster niet wat bij je komen zitten ? Je bent
zoo alleen !"
„Neen ik ben liever alleen. Ik kan niemand om me
peen hebben .... Alles irriteert me."
De koning zuchtte en sloop zachtjes naar de deur.
„Ga je nu alweer weg ?" vroeg de koningin. „Je bent
ook zoo verbazend ongedurig."
Aarzelend bleef hij staan.
„Waarom kom je niet even bij me ?" vroeg ze smeekend
en ze strekte de hand naar hem nit.
Verheugd kwam de koning nader. Ze nam zijn hand
in de hare en lief koosde die.
,,A.rme jongen," sprak ze met een droevig laehje.
„Hoe vond je de steenen ?" vroeg hij met een hongerig
verlangen naar goedkeuring in zijn stem. „Ze zijn heel
kostbaar !"
„Dat zie ik," zei ze onverschillig en haar oogen volgden de zijne en rustten een oogenblik op de schitterende
diamanten parure, die op een tafeltje stond, dicht bij haar
bed. „Ze zijn heel mooi... Het is verwonderlijk," voegde
ze er met een vagen glimlach bij, „hoe goed je mijn wenschen altij d weet to raden en to voorkomen."
„EIeusch ?" vroeg de koning, kinderlijk gelukkig.
Ze sloot even de oogen, als in pij n. „En ga nu maar
heen," zei ze onrustig. „En zeg ! ...
„Ja ?"
„Kom straks niet weer zoo sluipend binnen, dat maakt
me maar zenuwachtig."
De koning zuchtte en vetrok.
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Even later bewoog zich jets in den hoek van het vertrek. De oogen der koningin vulden zich met ontzetting.
„Wie is daar ?" vroeg ze met half verstikte stem.
„Ik ben het," sprak het kaboutertje, „ik kom het
kind halen, dat je mij beloofd hebt."
„Iiet kind kun je niet krij gen," begon ze heftig, „het
kind is van rij."
„Je hebt bet mij beloofd."
„Ik wist Coen nog niet, wat ik deed."
„Dat moist je wel. Tot driemaal toe heb je je belofte
herhaald."
De koningin zweeg. „Dat is lang geleden," sprak ze
droomerig. „Heel lang."
„Neen," zei de dwerg. „Slechts enkele jaren," en hij
naderde langzaam de wieg.
„Het kan niet," sprak de koningin wanhopig. „Je
kunt hem mij niet ontnemen."
„Je hebt hem mij verkocht," verdedigde zich het
mannetje, „en den koopprijs aanvaard."
„Ik heb niets aanvaard ... " begon ze hartstochtelij k.
Ze keek naar het diamantQn kroontje, dat de, koning
Naar dien morgen gegeven had. „Niet de weelde, de
schittering van de kroon, niet de huldigingen der grooten,
niet de liefde van het yolk.., of van den koning. Dat
alles is me volmaakt onverschillig. Je kunt het terugnemen, indien je dat verkiest."
„Onzin," zei de dwerg, „je kunt het niet missen. Zou
je openlijk voor het y olk willen uitspreken, wie je bent ?"
„Dat behoeft niet meer," sprak ze bitter. „Daar is
niemand in dit land, die mijn of komst niet weet."
„Zou je den prij s durven noemen, waarvoor j e mijn hulp
gekocht hebt :'"
„Daar is niemand in dit koninkrijk, die niet het ergste
van mij denkt, en. . . " ze glimlachte even, „het mij vergeeft.
Een ding alleen zou alle vergifenis onmogelij k maken : zoo
ik de zwakheid had, mij aldus to vernederen voor het yolk."
„Het komt er trouwens ook niet op aan," zei de dwerg.
„De troop is gasloten, en ik sta op mijn recht."
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„Mijn recht gaat voor," beweerde de koningin; ze was
opgestaan en stelde zich beschermend voor de Wieg.
„Indien je het mij niet gewillig geeft," dreigde de
kabouter, „zal ik geweld m oeten gebruiken."
De koningin hief het kindje hoog boven het bereik
van het kleine mannetje. „Je zult het niet aanraken," sprak
ze uitdagend.
„Pas op," waarschuwde de dwerg, „het helpt je niet,
het sterft in je armen."
De moeder drukte het kindje hartstochtelijk tegen zich
aan en begon wanhopig to snikken. Repelsteeltj e kreeg
medelijden met de schreiende vrouw. Trouwens ook hij
begeerde niet den dood van het kind, dat hij reeds als zijn
eigendom beschouwde.
„Luister," sprak hij ernstig, ,,je kent mijn naam niet,
niemand her op aarde weet mijn naam. Welnu, nog drie
dagen Wil ik je het kind laten. Gelukt het je in dien tijd
mijn naam to raden, dan doe ik afstand van mijn recht,
indien niet, dan beloof je mij, mij het kind vrij willig to
geven."
„Dat is goed," sprat de koningin verheugd. „Dat
beloof ik."
„Volkomen vrij Willig," herhaalde de dwerg, „denk
daaraan."
„Natuurlijk," beloofde de koningin, „volkomen vrijwillig."
De grootste geleerden van het land zaten dien dag en
den volgenden nacht over hun boeken gebogen om aan
de gril der koningin to voldoen. Ze zochten in oude
manuscripten, ze doorvorschten papieren en perkamenten
om de namen to weten to komen, die alle eeuwen door,
sinds onb euchelij ke tij den door aardgeesten en kabouters
en dwergen en kobolden g edragen ware n of gedragen hadden.
kunnen Worden.
Geheime boden der koningin doorkruisten het land.
Ze dwaalden door de bosschen en door de bergen, ze
zochten in spelonken en struikgewas, ze luisterden aan alle
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deuren, ze speurden in alle verborgenheden .. , maar ontmoedigd keerden ze dien avond een voor ddn naar het paleis
terug : ze hadden niets - gevonden.
Een der boden ontbrak. Het was de jonge boer, die
indertijd met het boerenmeisje had willen trouwen en dien
avond van het feest vergeefs op Naar gewacht had.
Dieper dan de anderen was hij in de wildernis doorgedrongen. Over rotsen was hij geklauterd en door beken
had hij gewaad, hij had zich een weg door het dichtste
kreupelhout gebaand tot hij ten slotte aan den voet van
een hoogen bergwand in de struiken was neergezonken.
Tlitgeput sloot hij de oog en en was weldra in een
diepen slaap.
Maar even n a middei nacht werd hij wakker door een
wonderlijk gezang. Voorzichtig schoof hij de takken op
zijde en gluurde tusschen de bladeren door. In den rotswand
was een klein deurtje, dat openstond en op een open grasveldje daarvoor brandde een lustig vlammend houtvuur.
Een heerlijke geur van spekpannekoeken vervulde de lucht,,
en de jonge boer, die dien ganschen dag nog niets gehad
had, voelde een groote begeerte naar die verlokkende spijs.
Maar om het vuur, bij het fantastisch schijnsel der vlammen,
sprong en danste een kleine, potsierlij ke gedaante, die
jubelend tong:
„Vandaag bak ik koeken,
Morgen brouw ik bier,
En overmorgen haal ik het kind van de koningin.
Welk een geluk, dat niemand weet,
Dat ik Repelsteeltje heet."

Ret duizelde den jongen man bij het hooren dier
woorden, verrassing, vreugde, woede, het werd alles tot edn
groot, woest verlangen, den dwerg bij zi j n gri jzen baard to pakken en het oude kabouterhoofd tegen de rotsen to verbrijzelen. Maar hij bedwong zijn drift. Onbewegelijk bleef hij
in de struiken liggen tot het gezang verstomde en het
vuur was uitgebrand. Toen in de stilte en duisternis, die
hem omringden, viel hij in vasten slaap, waaruit hij eerst
den volgenden morgen laat ontwaakte.
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De plaats, waar de rotsen zich geopend hadden, was
bij dag niet terug to vinden, maar een geschroeide plek
in het gras en enkele verkoolde brokken pout toonden
aan, dat er werkelij k dien nacht een vuurtj e gebrand
moest hebben. Qok ping er nog een vage lucht van gebakken, spek onder de rotsen.
De jonge boer haastte zich naar het paleis terug, dat
hij tegen den avond bereikte.
De koningin had dien nacht slecht geslapen en ze was
dus prikkelbaar en ongedurig en zoo onredelijk tegen den
armen koning, dat deze in arren moede het paleis verliet.
Toen sloot ze de deur harer kamer of en zette zich op de
sofa neer, het hoofd in de handen verborgen.
Er ritselde iets in den hoek van het vertrek.
Langzaam sloeg ze de oogen op. „Ben jij het ?" vroeg
ze onverschillig.
„Hier ben ik !" klonk het vroolij k. „En nu moet je raden."
„Ja," antwoordde de koningin werktuigelijk en ze
begon alle namen op to noemen, die de geleerden Naar
hadden opgeschreven.
„fleet je Regin ?" vroeg ze.
„Neen," zei de dwerg.
„Andwari, Nybling, Eugel, Alberich ?"
„Het lij kt er niet op."
„Mime, Laurin, Eggerich, Tages, Hephaestos ?"
De oogen van het inannetj e schitterden van pret bij
het hooren van al die oude, roemruchte namen. „Die ben
ik geen van alien," verklaarde hij beslist.
De koningin zweeg.
;,Nu ?" vroeg de dwerg.
Ze trachtte to spreken, maar Naar stem begaf Naar,
Naar oogen vulden zich met tranen.
,,Dan.... dan geef ik het op," sprak ze moedeloos.
„Kom," troostte de dwerg vriendelij k, „probeer het
nog eens, je moet het zoo gauw niet opgeven."
„Ik raad het Loch niet," zei ze, „j a moest nu maar
heengaan."
„Maar .... " begon het mannetje teleurgesteld.
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„Heb je niet gehoord, wat ik gezegd heb ?" vroeg ze
ongeduldig.
„Ja wel."
„En waarom ga je dan niet?"
„Ik ga al," zei de dwerg en hij ging „Tot morgen."
Maar den volgenden morgen was er kleur op de wangen der koningin en glans in Naar oogen.
„Ben je daar ?" vroeg ze vriendelij k. „Ga maar zitten,"
en ze wees op een bankj e aan Naar voeten.
Het mannetj e zette zich neer en keek de koningin
vragend aan. Hij had de armen om de opgetrokken beenen
,geslagen en liet de kin op de knieen rusten.
„Zie zoo !"
„Het is zeker erg moeilijk to raden?" informeerde de
koningin.
„Neen ... " weifelde de kabouter, „niet zoo heel erg,...
niet als je het weet."
„Neen natuurli j k, dawn niet," lachte ze vroolij k.
Toen keek ze peinzend voor zich nit.
„Ik zal het nooit raden, vrees ik."
„Korn," zei de dwerg bemoedigend, „probeer het nog
Bens."
„Zou je me niet een klein beetj e op weg kunnen helpen ?"
„Hoe bedoel je ?"
„Je kon missehien zeggen, of ik warm was of koud."
.,Goed," lachte de dwerg, „begin maar."
De koningin dacbt enkele oogenblikken na.
„fleet je Daniel ?" vroeg ze.
„Neen."
„Sadrach, Mesach of Abed Nego ?"
„Neen."
„Word ik een beetje warm ?"
„Neen koud, je bevriest."
„Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad,
Aser, Issaschar, Zebulon, Jozef of Benjamin ?"
„Nog minder," lachte het dwergje, „je wordt hoe
langer, hoe kouder."
„Heet je dan misschien Ezechiel ?"
O. E. XIII 11
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„Neen."
„Hosea, Joel, Amos, Obadj a, Jona, Micha, Nahum,
Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi ?"
„Ook al niet."
En de koniugin kon maar niet warmer worden, hoeveel namen ze ook noemde .
„Ik dacht wel, dat ik het niet zou raden," zeide ze.
„Ik zal het heusch moeten opgeven."
„Voor goed?"
„Neen, voor vandaag. Misschien ben ik morgen gelukkiger."
„Misschien wel," lachte het mannetje overmoedig en
hij keek naar het kindje in de wieg. „Tot morgen dus."
Dien middag schonk de koningin thee voor den koning.
Ze luisterde vriendelij k en oplettend naar alles, wat hij
haar to vertellen had en voor het eerst toonde ze weer
eenige belangstelling voor hetgeen de ministers tij dens
haar ziekte, in den naam des konings hadden verricht.
Daarna stonden ze to zamen hand in hand voor de wieg
van hun zoon en het gelukte den koning, in de vre agde zij ns
harten, zoo innig dwaze gezichten tegen het prinsje to trekken, dat deze door een kleine vertrekking van het mondje,
die een gliml.ach moest verbeelden, zij n waardeering voor
s geesti gheid to kennen gaf. Het was een heer's koning
lijke dag voor den koning, niemand in zijn geheele koninkrijk, zelfs niet de geringste boer achter de ploeg of de
armste zwerver fangs de wegen kon gelukkiger zijn dan hij.
„Hoe staat het er mee ?" vroeg de kabouter den volgenden morgen en hij nam plaats op het bankje, dat de
koningin voor hem had klaar gezet. „ueb je mij n naam
al bedaeht?"
„Ja," antwoordde de koningin peinzend. „Ik had gedacht, dat je misschien wel Jan zou kunnen heeten."
De kabouter schudde glimlachend van neen.
„Of Hein," zei ze, „of Piet."
„Neen," lachte het manneke en hij keek met begeerige
blikken naar het wiegj e.
„Niet ?" vroeg ze verwonderd. „Maar heet je dan misschien ook bij geval ... Repelsteeltje ?"
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De dwerg was opgesprongen van zijn zitplaats en
stond haar met verschrikte blikken aan to staien. Zijn gelaat wend rood van drift, de aderen op zijn voorhoofd zwollen orirustbarend op.
,,Dat is geineen !" schreeuwde hij. ,,Dat kon je niet
weten, ilet gaat pier niet eerlijk toe !"
,,Eer1jk P" vroeg do koningin met de grootste mmachting. ,,Het aat her niet om de eerlijkheid, het gaat
om het levee van mijn kind."
Maar het mannetje bleef schreeuwen en stampvoeteii,
ja, met zulk eon kracht stampte hij op den houten parketvloer, dat de grond zich opende en hij hals over kop in
do gapende diepte verdween.
De spleet had zich weer gesloten en do koningin
naderde langzaam en behoedzaam de plaats, waar de booze
kabouter verdwenen was. Ze voelde met haar vingers
langs de scheur, die in het pout was achtergebleven.
,,Het bout begint barsten to vertoonen," mompelde ze
en ze trok het Perzische kleedje over do bedorven plek heen,
,,ik zal er den timmerman eens naar moeten laten zien."
Toen ze zich weer oprichtte, ontmoette ze haar eigen
blikken in den Spiegel.
,,Vreemd," sprak ze peinzend, terwiji ze naderbij trad en
met nieuwsgierige oplettendheid het gelaat tegenover Naar beschouwde: den kleinen, kinderlij ken mond, de zachtgetinte, fijn
geronde wangen, het efFen, reine, onschiildige voorhoofd. ,,Zou
or grooter leugen denkbaar zijn", vroeg ze, ,,dan dit gezicht ?"
,,Nu bezit ik niets meer," voegde ze er met een
smartelijk lachje bij, ,,dat ik niet heb verkregen door leugen
en bedrog en zwarte ondankbaarheid ...."
Zij Bing naar do wieg en staarde naar hot slapende
knaapje, en plotseling oversteipt door do vreugde en de
sehande en de bitterheid van haar zegepraal zonk ze op
den grond bij hot wiegje veer en barstte in tranen nit.
Zoo vond haar de koning. ,,Lieveling !" riep hij verschrikt. ,,Wat doe je P"
Ze stond op en wischte zich met haar kanten zakdoekje
do tranen nit do oogen.
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„Niets," antwoordde ze kalm afwerend. „Ik huilde
maar zoo wat."
Maar hij trok Naar hoofdj e aan zijn borst en overdekte
het met kussen. Ze schreide zachtjes voort.
„Mij n liefste ?" pleitte hij.
„Mijn arme, goede jongen."
„Er is toch niets ?" vroeg hij angstig. „Alles gaat
toch goed ?"
,Uitstekend," haastte ze zich, hem gerust to stellen.
„Mawr, waarom schrei je dan ?"
„Zoo maar."
„Je moet heusch trachten, je een klein beetje beter
in bedwang to houden," pleitte hij met teedere bezorgdheid.
„Je weet toch, dat de doktoren je iedere opwinding, iedere
heftige gemoedsbeweging verboden hebben ? 'En we kunnen
je heusch niet missen, liefste. Ads je wist, hoe we in angst
hebben gezeten al dezen tij d, en hoe groot, hoe algemeen
de vreugde is over je herstel..."
„Natuurlij k," sprak ze bitter, „menschen als ik ben
heeft de wereld noodig."
Hij aarzelde even, onzeker, hoe ze het bedoelde.
„Ik weet waarlij k niet," ging hij met diepe, ernstige
ontroering voort, „hoe we het zonder je hadden moeten
stellen."
Maar ze maakte zich los ui.t zijn omhelzing.
„Van nu of aan," sprak ze, „behoeft niemand zich
meer bezorgd over mij to maken."
„Dat doe ik ook niet," verontschuldigde zich de worst,
„ik schrok maar even van je tranen."
„Een voorbij gaande zwakheid," glimlachte ze onverschillig, „die nu voor goed overwonnen is."
„Ja," zei hij dankbaar, „nu zul je wel gauw weer de
oude zijn."
„Ik geloof al haast, dat ik de oude weer ben, " zei ze
peinzend.
„Heusch ?" vroeg de koning verrukt.
Ze beantwoordde, ietwat droevig, zijn glimlach.
„Goeierd," fluisterde ze.
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II (Slot.)
Na Lari tuns vrij lating in 1681 waren er dus vij f gevangenen : Eustache Danger, La Riviere, de Jacobijn,
Dubreuil en Mattioli, ongerekend de knecht van dezen
laatsten.
In hetzelfde jaar 1681 werd Saint-Mars benoemd tot
gouverneur van Exiles, en ontving het bevel „de twee gevangenen uit den beneden-toren" daarheen mede to nemen,
„in een draag stoel, onder g eleide van uw (Saint-Mars')
compagnie soldaten". Dat bevel was gedagteekend van den
9den Juni ; den 25sten daarop schreef Saint-Mars aan
D'Estrades dat hij naar Exiles zou vertrekken „met zijne
compagnie en twee zijner luitenants", en dat hij „twee merels,
die hij hier (te Pignerol) had, ter bewaking zou krijgen,
die geen andere naznen dragen dan d e h e e r e n u i t d e n
b e n e d e n- t o r e n". „Mattioli", zoo voegde hij er bij, „zal
pier blijven (te Pignerol) net twee andere gevangenen".
De Italiaansche „verrader " bleef werkelijk nog verscheiden jaren in zij ne eerste Bevan genis, en hij was daar
nog toen Saint-Mars van Exiles naar de eilanden verplaatst
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werd, in 1687; aanvankelijk was hij onder bewaking van
Saint-Mars' getrouwen luitenant Villebois, na diens dood,
in 1692, wend daarmede een andere vertrouweling van den
gouverneur, Laprade, belast. Steeds was hij en bleef hij
onderworpen aan het strengste toezicht, en nog in 1692
worden Laprade de grootste voorzorgen op het hart gedrukt
voor de gevangenen, die hij to bewaken heeft. Een jaar
later krij gt hij den last de stukj es van zakken, waarop
Mattioli en zijn dienaar geschreven hadden, die hij nog
over had, eenvoudig to verbranden : blijkbaar had hij er
eenige, zooals Saint-Mars in zulke gevallen vroeger gewoon
was to doen, aan den minister ter beoordeeling gezonden.
Pit was in de maand December 1693; de zaken van
Lodewij k XIV hadden toen eene andere wending genomen,
de oorlog, in 1689 uitgebroken, baarde veel zorg, de staatkunde vooral van Victor Amadeus van Savoye was verontrustend. Werd aan de Italiaansche grens een aanval gedaan, dan was Pignerol in groot gevaar : Vauban verklaarde
het niet tegen een beleg bestand. Daar order zulke omstandigheden gevangenen to laten was onmogelij k, althans
dezulke, op Wier bewaring men prij s stelde : het bevel werd
gezonden de drie gevangenen onder de strengste voorzorgen
over to brengen naar Sainte-Marguerite. Dat bevel ontving
Laprade, maar tevens de stadscomman dant D'Herleville en
ook de bevelhebber der troepen, de graaf De Tesse, Wien
bovendien op het hart gedrukt werd „elke verzoeking van
gevaarlij ke nieuwsgierigheid beslist to bestrij den (rejeter)".
Tesse antwoordde, dat hij alle mogelij ke maatregelen zou
nemen, en dat hij zij nerzij ds geen verzoeking had tot de
minste kleine nieuwsgierigheid."
Zoo trokken den 7den April 1694 de gevangenen van
Pignerol onder zeer sterk geleide,
20 ruiters, onder
aanvoering van De Maisonsel, een van Tesses officieren
naar het eiland S t e -Marguerite. Het waren er vier: Mattioli, waarschij nlij k met zij n knecht
van daar vi e r in
plaats van d r i e Dubreuil en een zekere De Herse,
die in 1687 naar Pignerol was gevoerd, als gewoonlijk met
het bevel hem zeer nauw to bewaken, en in 1691 den
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commandant Laprade wend aanbevolen voor eene tuchtiging
aan den lijve, omdat hij had willen oiitsnappen, ditmaal
eene aanbeveling van den jeugdigen minister Barbézieux,
den zoon en opvolger van Louvois, kort tevoren overleden.
De Herse was dus de vierde, niet de vijfde, want even
voor hun vertrek, in Januari, was ,,de oudste" van Laprades
gevangenen overleden, een man, wiens naam hij niet eens
kende, evenmin als Barbézieux, die eerst 22 jaren oud was
en dus van de voorvallen uit de jaren 1670-1680 niets
weten kon: hij was genoodzaakt aan Saint-Mars to schrijyen oin hem to vragen wie de overledene wel zijn kori.
Ofschoon diens antwoord niet meer besLaat, ligt het voor
de hand dat het de waanzinuige Jacobijn was, tenzij men
aanneemt (zooals Topin) dat deze een der beide m e ref s
was, in 1681 naar Exiles gebraeht: in dat geval was het
of La Rivière Of Danger - maar Topins meening is op
dit punt niet zeer gegrond.
Yóór hun vertrek was de aarikomst der gevangenen
Saint-Mars aangekondigd met bij voeging dat het getal
maar niet genoemd werd ,,omdat hij dat kende", maar wat van meer gewicht is - ,,dat hij wist dat a 1 t h a n s
een der gevangenen van meer beteekenis was
dan die welke op dat oogenblik op de eilanden
w a r e n", en dat hij de nienwe gevangenen dus b ij v o o rk e ii r b o V e n d e z e n (preferablement a ceux-ci) i n d e
meest verzekerde vertrekken (daps les lieux les
plus sfirs) moest plaatsen. Terecht oordeelt Topin dat dit
alleen doelen kan op Mattioli, en dit heeft niemand hem
nog kunnen tegenspreken. En everimin kan men het uierkwaardige onderscheid ontkennen tusschen Saint-Mars'
levenswijze in Exiles en op de eilanden, voor en na het jaar
1694: in 1681 krijgt hij verlof van tijd tot tijd een bezoek
aan Oatinat to brengen, die pas gouverneur van Casale
was geworden, twee jaren na Mattiolis ,,verraad" toch
nog aan Frankrijk afgestaan; in 1682 vertoeft hij tweemalen eenigen tijd to Turijn bij D'Estrades en een ander
vriend, daarna nog aan het hof van den hertog; in 1685
mag hij voor zijne gezondheid heengaan waar hij wil, en
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trekt voor drie weken naar de baden to Aix; in 1688 mag
hij tweemalen per maand zijn eiland verlaten om naar
Nice to gaan in de volgende jaren blij ft hij op SainteMarguerite tot hij het in 1698 moet verlaten om met een
gevangene naar de Bastille to reizen. Hij leefde dus in
dien tij d zooals hij vroeger geleefd had to Pignerol, zooals
ook Villebois moest leven en Laprade, die nooit het slot
verlaten hadden en altij d verplicht waren geweest hun
gevangenen zelf „te eten to geven", hetgeen Laprade zelfs
op den tocht naar Sainte-Marguerite moest blij ven doen :
„Le roy vows recommande qu'il n'y ait que vows qui leer
donniez a manger, comme vows avez fait depuis qu'ils ont
ete confies a vos soins".
Metterdaad is er tegen Topins betoog, tot op dit punt,
s]echts eene bedenking van gewicht ingebracht, bepaaldelijk door den vroeger reeds genoemden officier Jung en
door den peer Jules Loiseleur, bibliothecaris van de stad
Orleans, den schrij ver van verschillende zeer gewaardeerde
werken over de zeventiende eeuw, die in een zeer hoffelijk
gevoerden pennestrij d de Mattioli-theorie aanviel. Van het
oogenblik toch dat de vier gevangenen van Pignerol op
Sainte-Marguerite kwamen, wordt Mattiolis naam, vroeger
zoo vaak in de depeches voorkomende, niet meer genoemd,
en opmerkelij k is het, dat reeds in het begin van Mei
1694, in antwoord op een brief van 29 April, Barbezieux
Saint-Mars verlof geeft overeenkomstig zijn voorstel „in de
gewelfde gevangenis den knecht van den gevangene, die
overleden is, to plaatsen", onder voorwaarde hem daar zoo
to bewaken, dat hij, even als de anderen, met niemand,
wien ook, aanraking zal hebben, mondeling noch schriftelij k, Was dit nu Mattioli ? Men beweert
zooals o.a.
Jung dat deze de eenige was, die een bediende op de
eilanden had, maar het is niet meer dan eene bewering :
in Januari 1696 schreef Saint-Mars nog over linnengoed,
dat voor het wasschen werd nagezien, in tegenwoordigheid
van de beambten werd in orde gemaakt en daarna weggesloten „tot het aan de bedienden van de heeren gevangenen gegeven werd". Dit wordt weliswaar gezegd van ge-
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vangenen van aanzien, niaar het blijkt niet hoever zich
dat begrip „aanzien" uitstrekte. Ook andere gevangenen
kunnen in elk geval een knecht hebben gehad. Er waren
onder anderen vijf protestantsche predikanten opgesloten,
verdacht van samenzwering, van Welke vij f er twee stiery en, Wier namen men ke p t; een van dezen, Malzac, werd
op 's Konings last sedert 1692 reeds verpleegd wegens eene
slepende ziekte, en overleed 2n het begin van 1694: waarom
kan ook deze niet zijn verpleger of knecht — waarschij nlijk een medegevangene hebben gehad, even goed als
Mattioli ? Kan die Malzac de man niet zijn, Wiens bediende
in de kamer van zijn overladen meester gehuisvest werd ?
Funck Brentano, die de identiteit van Mattioli met het
ijzeren masker bewezen acht, beantwoordt die vraag bevestig en d, en inderdaad valt zij moeilij k met beslistheid
to ontkennen.
Het is waar dat men van Mattioli niets meer hoort,
maar stilzwij gen en verbloemen van namen was weer dan
ooit in zwang. Zelfs de drie overgebleven predikanten
mochten niet anders meer gen oemd worden dan met hunne
bijnamen : de zang er, de schrij ver, de laatst gekomene.
Die „zanger" galmde voortdurend luidkeels liederen nit,
een misbaar, waarvoor hij op de gewone wijze met stokslagen wend g estraft wat echter de minister Pontchar-

train aanstonds verbood to herhalen. De „schrijver " kraste
op zijn tinnen tafelborden, om to doen gelooven en bekend
to maken dat hij om des g eloofs wille vervolgd werd :
duidelijk de oorsprong van het verhaal van het „zilveren"
bord, dat let ijzeren masker nit het venster geworpen zou
hebben op zichzelf al een onmog elij ke zaak, want de
vensters, of lichtgleuven, waren met een dubbele rij zware
tralien versperd, waarvan de baren elkander niet dekten,
en aangebracht in een ruur van twee meter dikte. Trouwens, de legende omtrent fijn linnengoed, zilver en andere
kostbare zaken kan zonder meer ter zijde worden geschoven :
geen enkele gevangene na het vertrek van Lauzun
kon
.
van weelde spreken, het ijzeren masker, wie hij ook geweest zij, evenmin als andere gevangenen : 1, 2 of 3 francs
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was het vaste daggeld voor hun onderhoud, heel wat anders
dan dat van Fouquet en Lauz un, voor wie per maand 500
en 600 francs werd betaald. En wat de eerbiedige houding
van Saint-Mars betreft, nit de uitvoerige beschrij ving van
de behandeling der gevangenen, die hij op bevel van een
der ministers opstelde uitgegeven door Loiseleur —
blij kt dat de officieren en, wanneer hij niet onwel was, de
gouverneur zelf, dagelij ks de gevang even bedienden, en
zich zoo beleefd mogelijk gedroegen tegen alien, ook al
moesten zij den onaang enamen plicht vervullen van het
onderzoek der znuren, trali.en, bedden, privaten en zelfs van
den persoon der gevangenen zelven.
In 1 698 verwisselde Saint-Mars, na lange weifeling,
zijne plaats op Sainte-Marguerite met het ambt van gouverneur der Bastille, waaraan aanzi enlij ke voordeelen verbonden
waren, die hem deden besluiten het to aanvaarden. Hij
kwam er, zooals nit Du Junca's register blijkt, in September van dat jaar aan, vergezeld van een „ancien prisonnier,
qu'il avait a Pignerol". Dat woord „ancien", ofschoon het
natuurlijk kan beteekenen „van oudsher" of „sedert langen
tij d", moet in dit verband n oodzakelij kerwij ze opgev at
worden in den zin van „vroegeren" (gevangene). Al dadelijk
doet dit denken aan Mattioli of Debreuil of De 13erse, van
welke laatsten men nergens meer gewag gemaakt vindt,
maar die in 1694 mede op Sainte-Marguerite waren gekomen. De bedoelde „ancien prisonnier" had gereisd in een
draagstoel, die aan dien van Saint-Mars voorafging, onder
talrijk gewapend geleide; op het kasteel Palteau, SaintMars' landgoed, waar men overnachtte, droeg hij, zoodra
hij buiten moest komen, een zwart masker. Het voorschrift
voor het vervoer had ingehouden to zorgen, dat niemand
den gevangene kon „zien" of „herkennen", en op dien eenvoudigen grond laat zich het dragen van een masker aanstonds verklaren, vooral wanneer men bedenkt dat de
dracht na de dagen van Maria de Medici hoe langer hoe weer
algemeen was geworden. Bovendien was dit gebruik in
Italie van oudsher bekend. Mattioli zelf en zijn meester,
de hertog van Mantua, hadden hunne eerste samenkomsten
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met D'Estrades to Venetic tij dens het carnaval gehouden,
orndat ,,dan iedereen gernaskerd loopt, zelfs de doge en de
kardinalen"; bij zijne gevangennerring bedekte men hem
terstond met een masker. Ten onrechte, of liever zonder
reden, heeft men dan ook in dat masker jets bijzonders
gezien, en het bericht in de Gazette d'Amsterdamn van 14
Maart 1695 bewijst, dat er in het gebruik van dit vermomrningsmiddel niets bijzonders was. Pat Du Junca het
eene afzoiiderlijke vermelding waard achtte heeft wel tot
eenige reden, dat het gebruik van het masker niet met het
binnentreden ophield: ,,qu'il fait t e n i r t o u o u r s masque"
teekent hij aan. Pit is ook bet eenige opmerkelijke gebleken in het leven van den man met het masker in de
Bastille.
iij werd geplaatst in de derde kamer van den
Bertaudière-Loren, die Du Junca, op hooger bevel, vooraf
had laten meubelen. In vroeger dagen moest ieder voor
ziine meubelen in de Bastille zeif zorgen, evenals voor zjn
onderhoud; had men geen geld, dan gaf de Koning een
bepaalde Soil voor deze doeleinden. Iii de tweede heift
der XVIIe eeuw liet de Koning, zoo noodig, een of meer
kamers mneubeleeren, om onbemiddelde gevangenen op to
sluiten, later hield men altijd eenige gemeubelde kamers
in gereedheid. Voor de voeding ontving de gouverneur een
bepaalde som per dag, 3 francs of meer, naar gelang van
den stand der gevangenen.
In de behandeling van den nieuw aangekomene, zooals
Du Junca die beschrij ft, is dus niets vreemds of merkwaardigs: hij werd ,,au secret" gezet, op kosten van de
regeering van meubelen voorzien en door den gouverneur
tegen eene bepaalde som per dag, mede door de regeering
betaald, voorzien van voedsel en zeker ook wel van linnengoed en kleeding, want daarmede was men in de Bastille
mild genoeg.
Gevangenen, die ,,au secret" werden bewaard, hadden
geen verlof om bniten hunne vertrekken to komen, zooals
anderen, die op de transen mochten vertoeven; in hot algemeen gezegd mochten zij niet worden gezien. Pe aanneme-
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lij kste oplossing van de vraag waarom Saint-Mars zijn
gevan gene een masker liet dragen is wel deze, dat hij hem
veroorloofde over het binnenhof der Bastille of elders in
de open lucht to gaan, b.v. om zich naar de mis to begeven, onder voorwaarde dat hij zich, evenals hij zulks
op refs gedaan had, het gelaat bedekte. De maatregel was
nieuw en zonder voorbeeld, maar geheimzinnige beweegredenen of oogmerken zijn denkelijk daarbij niet in het
spel geweest.
Hoe dit zij, de gemaskerde man bleef niet lang in de
derde Bertaudiere kamer. Den ben Maart 1701 immers
werd daarin eene waarzegster opgesloten, Anne Randon,
almede „seule", d.i, au secret. De maskerman moet toen naar
de kamer op de tweede verdieping verhuisd zijn, „la deuxieme
Bertaudiere", waar toen, sedert 30 Juli van het jaar 1700,
een negentienjarige knecht, Dominique Tirmont, opgesloten
zat : den 30sten April immers werd een zekere Maranville
in de Bastille gebracht en door Du Junca, in gezelschap
van Tirmont, „in de tweede kamer van den Bertaudieretoren geplaatst, m e t d e n a n c i. e n p r is on n i e r, beiden
goed opgesloten". Op deze authentieke aanteekeningen van
Du Junca, door Funck-Brentano 1) medegedeeld, heeft men
de aanmerkin g gem aakt dat zij Been bewij s leveren voor
de gemeenschappelijke opsluiting der d r i e gevangenen :
b e i d e n goed opgesloten wordt er gezegd, en „avec" kan
immers opg evat worden in den zin van „bij" ? Zekerlij k,
maar waar zat dan die derde, die ancien prisonnier P Niet
in de „troisieine-Bertaudiere", want deze was ingenomen
door Anne Randon.
En ook daar, in die deuxieme, bleef het ijzeren masker
niet: den 26 sten Februari 1703, negen maanden voor zijn
dood, was die kamer betrokken door den abbe Gonzel,
verdacht van spionneering.
Mattioli, reeds na een of twee maanden to Pignerol
opgesloten bij een krankzinnige, gevoed naar den maatstaf
van twee of drie francs per dag, werd zeker niet als een
1) Legendes et archives de la Bastille, p. 95 sqq.
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groot heer behandeld, maar de man met het masker in
de Bastille werd het waarlij k ook niet: een verschil in
behandeling kan zekerlij k niet als bewij sgrond worden
aangevoerd tegen hun identiteit.
Den 19 d en November 1703 stierf de gevangene van
Saint-Mars, den 20s ten wend hij begraven onder den naam
Marchioly.
Saint-Mars, Wiens brieven altijd zeer slecht zijn gespeld, schreef gewoonlij k Matthioli. of Marthioly, en dus
ligt het voor de band dat hij dien naam -- schriftelijk -heeft opgegeven voor het doodenregister; men las daaruit
Marchioly : de c en t zijn in het schrift van dien tij d vaak
bij na niet to onderscheiden. Bij Du Junca werd de naam
op nieuw verbasterd : Marchiel, en Chevalier, die later als
majoor der Bastille aanteekeningen op en nit Du Junta's
registers maakte, schreef zelfs Marchiergues. Men mag dus
aannemen, dat de man met het geheimzinnige masker
onder zijn waren naam is begraven. Niettemin wordt dit
geenszins algemeen toegegeven. Men maakte al dadelij k
opmerkzaam op het getal van z e s e n v e e r t i g jaren, dat
genoemd wordt als ongeveer dat van den leeftijd, dien de
overledene bereikt had: dit was met opzet valschelijk opgegeven. Met opzet :' filet kan evengoed door onachtzaamheid zijn neergeschreven, b.v. voor zes en zestig, een getal,
dat voor den leeftijd van een gevangene, die zoovele jaren
lang opgesloten geweest was, zeer passend zou zijn; den
juisten ouderdom kende natuurlij k nieman d in de Bastille,
zelfs niet de gevangene zelf : kort voor zijn dood zei hij,
naar verhaald werd, tot den apotheker, dat hij geloofde
omstreeks 60 jaar oud to wezen. Wat Mattioli aangaat,
deze was, zooals men later heeft nagespoord, in 1640 geboren, en zou dus in 1703 den leeftijd van 63 jaren bereikt hebben.
De tegenstanders van de Mattioli-oplossing beroepen
zich verder op eene aanteekening van Lair op zijn boek
over Fouquet, waarin hij eenige voorbeelden geeft van de
teraardebestelling van gevangenen uit de Bastille onder
verzonnen namen, en gretig nemen zij daarbij ook een
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aanhaling over van Paul Lacroix (Jacob) nit een oud geschrift „Remarques historiques sur la Bastille", inhoudende
dat „het ministerie niet gaarne had dat bekende menschen
in de Bastille stierven, .... en men in zulk een geval ze
op het St. Paul-kerkhof liet begraven onder den naam
van een knecht, Welke leugen ook op het doodenregister
werd ingeschreven om den nazaat to bedriegen". In het
geval van den masker-gevangene, dien men zoo lang en
zoo zorgvuldig onbekend gehouden had, zou men toch wel
niet eensklaps zoo openlijk met de waarheid voor den
dag zijn gekomen. Het moet erkend worden, dat deze
tegenwerping niet zonder kracht is, maar tevens heeft men
to bedenken, dat de zaak en de persoon van Mattioli met
zijn dood alle belang had verloren; dat hij, al hield men
voor mogelijke herkenning zijn gelaat verborgen uit
vrees misschien, dat het bekend worden van de wederrechtelij ke opsluiting van een vreemdeling, in strij d met
alle beginselen van het volkenrecht, een storm zou doen
opgaan — volstrekt niet tot die personen van aanzien
behoorde, die men ongaarne in de Bastille zag sterven, en
ten slotte, dat de inschrij ving op het doodenregister eener
parochie-kerk, dat zeker al zeer weinigen onder de oogen
kwam, zonder eenig gevaar moest geacht worden. Maar
vat ook de beweegreden geweest moge zijn, het blij f t
hoogstwaarschijnlijk dat de ware naam is opgegeven, en
wie er nog aan mocht twijfelen zij in dit verband gedachtig
aan de getuigenissen in zake den man met het ijzeren
masker, in den loop der achttiende eeuw : door Choiseul
geprest om hem het geheim mede to deelen, antwoordde
Lod ewij k XV dat „hij, indien hij het moist, zou zien dat
het van zeer weinig belang was"; aan Madame de Pompadour deelde hij mede, dat „het een minister van een
Italiaansch vorst was", en Madame de Campan verhaalt,
dat zij erbij tegenwoordig was toen Lodewijk XVI Maria
Antoinette kwam mededeelen dat „de nasporingen in de
geheime staatspapieren niets omtrent het bestaan van den
gevangene hadden opgeleverd, maar dat de bejaarde
minister Maurepas, die door zijn leeftijd (hij was geboren
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in 1701) dicht bij den tijd stond, waarin de ministers het
geheim nog moesten kennen, hem had verzekerd, dat het
eenvoudig een gevangene was met een zeer gevaarlijk
karakter door zijn intriganten geest, een onderdaan van
den hertog van Mantua; dat men hem op de grens gelokt,
aangehouden en gevangen gehouden had, eerst to Pignerol,
daarn a in de Bastille". Aldus Maurepas, die op jeugdigen
leeftijd reeds verbonden was geweest aan het Koninklijk
huffs, bij het departement van de lettres de cachet. Zulke
getuigenissen zijn meer waard dan bedenkingen van schrijvers uit de negentiende en twintigste eeuw.
Ondanks de bestrijding van Jung en Loiseleur, heeft
dan ook de Mattioli-oplossing ingang gevonden : Pepping,
de uitgever van de Correspondance administrative sous le
regne de Louis XIV, Cheruel, de kenner en uitgever van
Saint-Simon, Camille Rousset, de biograaf van Louvois,
Funck Brentano, dien men haast een rechter van instructie
voor de geheimen der XVIIe eeuw zou noemen, hebben
ze allen aangenomen. Voor de geschiedvorsching scheen
het geheim van het ij zeren masker ontsluierd. 1).
Onverwachts is het vraagstuk in de laatste jaren opnieuw op het tapij t gebracht.
De aanleiding daartoe gaf een boek getiteld „The man
of the Mask", geschreven door Arthur Stapylton Barnes, M.
A., vroeger oficier, daarna geestelij ke en kamerheer van
den Paus, verbonden aan het University College to Oxford
en het Trinity College to Cambridge; het verscheen in 1908.
Hij noemde zijn boek een „Study in the byways of history",
1) Het is overbodig bier anders dan volledigheidshalve van het boekje
van de heeren Burgaud en Bazieres gew ag to makers, die in 1893 voor den
dag kwamen met de nieuwigheid, dat de man met ijzeren masker de generaal
Bulonde was, gevangen gezet omdat hij de vesting Coni had overgegeven,
en dat alleen op grond van een cijferbrief, w aarbij den generaal vergund
werd op de wallen to wandelen met een 330: dat kon slechts een masher
beteekenen -- alsof het niet veeleer een soldaat, bewaker, officier of zoo
iets kon wezen ! Men legde aanstonds den schrijver bovendien eenige
quitanties voor, door generaal Bulonde geteekend, zelfe nog in 1705, in
voile vrijheid ; de schoone vondst bleek zonder waarde.
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en was daartoe gekomen door de lezing van Andrew
Langs studien, in 1908 in het licht gegeven onder den
titel „The valets tragedy and other studies", de geschiedenis
bevattende van Martin, een dienaar van den ongelukkigen
Roux de Marsilly, die in 1669 eene samenzwering smeedde
tegen het leven van Lodewijk XIV, maar zijn plan op het
rad moest boeten. In deze zaak was Martin nauw betrokken,
en daarom beproefde men ook hem in handen to krijgen,
maar men liet dit plan toch varen. In dezen dienaar had
Lang
als geschiedschrijver o.a. van Schotland en van
Jeanne d' Arc zeer bekend reeds vroeger den man met
het ijzeren masker vermoed, maar hij moest erkennen, dat
„geen sleutel op het slot paste", toen hij daarbij de
gissing waagde dat Martin misschien dezelfde persoon was
als Jacques de la Cloche, zich noemende Jacques Stuart
de la Cloche, een bastaard zoon van Koning Karel II van
Engeland. Dat spoor volgende en de intieme geschiedenis
aan de hand van de vertrouwelij ke briefwisseling der hoofd^
Karel II,
personen van den tijd na de Triple alliantie
diens zuster, de hertogin van Orleans (Madame), CroissyColbert, Lionne enz. napluizende, kwam de peer Barnes
tot de slotsom, dat de man met het ijzeren masker niemand
anders was dan de abbe Prignani, en dat deze weder moest
geidentificeerd worden met Jacques de la Cloche, alias
Jacques Stuart.
De man met het ijzeren masker dus toch een verduisterde
Koningszoon : het verkreg en resultant was inderdaad scnitterrend.
In 1668 had Jacques de la Cloche zich aangemeld bij het
Jezuieten-college to Rome en was daar aangenomen als novi.tius. Bij die gelegenheid had hij, zeker tot verbazing van
den pater-generaal Oliva, eigenhandige brieven overgelegd
van Karel II, waarin deze hem erkende als zijn zoon en
hem een jaargeld toekende. Een andere brief was van de
hand van Koningin Christina van Zweden. Ret heette dat
zijne moeder van Jersey afkomstig was, waar Karel .II op
zijne zwerftochten eene pons had vertoefd. Later volgden
nog weer brieven van den Koning, ditmaal aan pater Oliva
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zelf gericht. In de archieven van het college komt verder,
this na het jaar 1668, niets over den man voor, maar nit
Bngelsche bescheiden blij kt, dat in het volgende jaar de
Engelsche Koningszoon, die geen woord Engelsch verstond,
als bedrieger gevangen zat to Napels en daarna to Gaeta;
nog in het zelfde jaar stierf hij to Rome, na als Jacob
Stuart een testament to hebben gemaakt, waarin hij aanzienlijke sommen vermaakte, zonder er een penning van
to bezitten.
Over dezen man was reeds veel geschreven, en dikwij is was de vraag gesteld of de gestorvene niet een valsche
Jacques de la Cloche was, die zich meester had gemaakt
van diens papieren. Maar, waar was dan de echte Jacques
gebleven P Geen sleutel, die op het slot paste.
Doch nu Prignani, de abbe.
In datzelfde jaar 1668 en in het begin van het volgende was in het allerdiepste geheim de eerste onderhandeling geopend tusschen Karel II en Lodewij k XIV over
een verbond tegen de Republiek der Vereenigde Nederlanden en tegelij k over Karels plan tot overgang tot de
Katholieke Kerk. Madame, 's Konings zuster, was de
tusschenpersoon. De Fransche Koning kwam toen op de
gedachte een vertrouwd geestelijke naar Engeland to
zenden om den Koning in zijn voornemen to sterken en
hem in de uitvoering behulpzaam to zijn. Diensvolgens
kondigde de minister Lionne den 23en Februari 1669 den
gezant Croissy-Colbert to Londen de aanstaande komst
aan van een zekeren pater-theatijn 1) Prignani, dien de
Koning op aanbeveling van de Keurvorstin van Beieren
nit een klooster gehaald en tot abbe benoemd had. Het
eigenlijke doel werd niet genoemd : „de pater was alleen
een geschikt werktuig om bij Croissy's onderhandelingen
to gebruiken, en dat laatste zou zoo gemakkeli j k vallen,
omdat Prignani een zeer bekwaam sterrewichelaar was, met
wien o.a. de hertog van Monmouth zich zeer ingenomen
1) Eene kleine Italiaansche monniken-orde. Onder den naam veracholen
zich, naar men zegt, somtijds voorzichtigheidshalve Jezuieten.
O. E. VIII 11
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betoond had.... Prignani zou niet mogen schrij ven, maar
alles mededeelen aan hem, gezant .... "
Men raadt reeds het verband : pater Prignani was de
werkelijke Jacques Stuart de la Cloche, opgenomen in de
orde der Jezuieten, de tusschenpersoon en helper bij
's Konings kerkelijke planners. De opvoering van den ,,Valschen astroloog " had Karel II op de gedachte gebracht
zijn zoon de rol van sterrewichelaar to laten spelen, hetgeen
zeer goed strookte met zijne geestelijke waardigheid, omdat in dien tij d geestelij ken zich dikwij is met astrologie
bezighielden, zij het ook tegen het verbod der Kerk.
Pat er, ondanks deze schij nbaar openhartige mededeelingen aan Croissy-Colbert, een of andere geheime zending beraamd was, is met vrij veel zekerheid of to leiden
nit de brieven van Karel II aan zij ne zuster, de hertogin
van Orleans, maar het fijne van de zaak kan men niet
weer to weten komen. In het jaar 1670 immers stierf de
Hertogin onverwachts, onder hevige pijnen, en in zoo korten
tij d na den eersten aanval, dat aanstonds het vermoeden
rees van vergift. Tegenwoordig weet men, dat die verdenking ongegrond was en dat Madame overleed aan een
zweer in de maag of in het onmiddellij k daaronder gelegen
gedeelte van den darm : Funck Brentano en Dr. Cabanes
hebben dit onwederlegbaar bewezen. Natuurlij k veroorzaakte het sterfgeval groote ontroering, en ook Karel II,
die zeer veel van zijrie zuster hield, was diep geschokt.
Geschokt, maar ook verschrikt : zij ne briefwisseling kon
onder oogen komen, waarvoor zij allerminst bestemd was.
Onverwijld verzocht hij daarom den Koning die bri.efwisseling to doen opvorderen, hetgeen deze begrij pelij kerwij ze
terstond deed. Daardoor liggen nog in deze dagen Karels
brieven onder de papieren van Lodewijk XIV. Niet alle
echter: met den zomer van 1669 sluit de correspondentie,
waaruit blijkt dat een deel der brieven voorzichtigheidshalve is vernietigd. Croissy's missiven en de antwoorden
van Lionne geven intusschen gegevens genoeg om in het

algemeen to begrijpen wat er van de zending van Prignani
is geworden.
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.den paar malen heeft hij zeker, in het geheim en zeer
kort, met den Koning gesproken, maar wat is niet bekend.
Toen, en zeer p]otseling, was zijne rol uitgespeeld. Door den
hertog van Monmouth liet de zoogenaamde wiehelaar zich
verleiden zijne kunst to beproeven bij de wedrennen, voorspelde de overwinriing van eenige paarden, op Welke aanstonds groote sommen werden ingezet, en.... maakte een
geweldig fiasco: Been erikel dier paarden won. Met zijn
crediet was het gedaan. Monmouth en zijne vrienden waren
woedend over hun geidverlies, de Koning plaagde en bespotte hem, niemand trok zich zjner weer aan. Hevig
verstoord over dezen uitslag van de zending beval Lionne,
d.i. Koning Lodevijk XIV, terstond en met aandrang
Prignani terug to keeren. Tevergeefs sprong Croissy, die
niet wist wat er eigenlijk gaande was, voor hem in de bres:
de abbe-astroloog moest naar Frankrjk terug.
Het was in den zomer van het jaar 1669, in denzelfden
waarin de postulant van het Jezuieten-college, of degeen
die zich valschelijk voor hem uitgaf, zijne zonderlinge rol
in Italië speelde en in gevangeuschap raakte, denzelfden
ook, waarin Saint-Mars werd aangekondigd dat hem een
gevangene zou worden gezonden naar Pignerol: welnu, van
Jacques de la Cloche, den e c h t e n Jacques, hoort men niet
meer, van den abbe Prignani evenmin, maar de gevangene
van Saint-Mars reisde dwars door Frankrijk naar Pignerol
en verdween in den kerker voor zijn leven.
Ret is inderdaad jammer van het met zooveel zorg
samengestelde boek, dat het den schrijver niets dan teleurstelling baarde, want er is van den roman weinig overgebleven dan het werkelijk opmerkelijke versiag van de
zonderlirige zending van Prignani. Andrew Lang toch zette
zijnerzijds zijne nasporingen ook voort en bewees in een
zeer geroemd tijdschriftartikel 1) zoo afdoende de valschheid
van de stukken en brieveri, door La Cloche voor den dag
gebracht, dat de geheele ,,e c h t e J a c q u e s St u a r t" een
1) In de Fortnightly review. Tot mijn spijt moet ik dit stuk uit
de tweede hand aanhalen, bij gebrek nan het tijdschrift.
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droombeeld bleek en de heer Barnes, dit volkomen erkennende, zich gedrongen zag eene tweede uitgave van zijn
boek to bewerken. Deze is in 1912 verschenen, en geeft
de geschiedenis van La Cloche alleen als een incidenteel
ingevoegd hoofdstuk ; de identiteit daarentegen van Prignani met het ijzeren masker wordt volgehouden.
Doch ook deze bewering zou onhoudbaar blijken. In
Frankrijk had Barnes' boek natuurlijk de aandacht getrokken,
erenals het artikel van A. Lang, waarop Th. de wyze wa
de opmerkzaamheid vestigde. Louis Matte, die van Barnes'
Man of the mask alleen de eerste uitgave nog kende,
schreef in zijn bundel „Crimes et proces politiques sous
Louis XIV" in 1910 een opstel onder den titel „Les lettres
de cachet, Le masque de fer," naar aanleiding van de
nieuw voorgestelde oplossing van het vraagstuk. In dat
opstel spotte hij een weinig met de romantische La ClochePrignani geschiedenis : „Voila donc de nouveau renaissante
l'hypothese d'un fits de roi ! Les legendes, comme les
superstitions, son t indestructibles .... " En zijn slotsom was
deze, dat „ondanks den ijver der geschiedvorschers, geen
enkele oplossing geheel voldoet". Toch had hij de Prignanihypothese „seduisante" genoemd. En dit deed hij terecht.
Prignani was in het bezit van een der ernstigste staatsgeheimen, waarvan de ontdekking Karel II het leven zou
kunnen kosten en de groote plannen van Lodewij k XIV
in duigen doen vallen. Zulk een man was gevaarlijk, wanneer men hem eenvoudig terugriep en verder aan zijn lot
overliet : hij moest zwijgen.
Die redeneering was volkomen logisch, maar daarom
nog niet juist. Al dadelij k vraagt men vergeefs Welk belang dat geheim van 1669 en 1670 nog hebben kon na
den dood van Karel II in 1685, en vooral Welk belang
men er aan kon hechten in 1698, toen de gevangene met
zooveel voorzorgen naar de Bastille gebracht werd.
Maar er is weer.
Tegelijk met Louis Matte had E. Laloy, archivaris en
adjunct-conservator aan de Bibliotheque nationale to Parij s,
het voornemen opgevat Barnes' belangwekkende studie to
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bespreken en bij het pub] iek in to leiden; hij deed dit
door zeif eene studie van de verschillende quaes±ies to
ondernemen. Reeds had hij deze voor een groot deel voltooid en zelfs zijne uitkomsten voor de pers gereed gemaakt, toen hij zich geiioodzaakt zag het geschrevene,
deels zelfs het gedrukte, weder to vernietigen. In de tweede
uitgave van Barnes' Man of the mask van 1912 was, zooals
boven gezegd is, wel de La Cloche-episode gewijzigd, maar
de Prignani-hypothese was met kiem gehandhaafd en met
groote overtuiging als de oplossing van bet aloude geheim
aangeprezen. Prignani was dus de man, die in 1703 in
alle stilte begraven werd op het kerkhof St. Paul. En zie,
diezelfde pater Don Joseph Prignani, een Napolitaan van
geboorte, door Adelaide van Savoye, Keurvorstin van
Beieren, aanbevolen aan Lodewijk XIV, door dezen vorst
beschermd en in 1666 belast niet eene zending naar Miinchen, daarna tot abbe verklaard, met de belofte dat de
eerst openvallende abdij hem zou geschonken worden, in
1668 werkelijk benoemd tot abt van Beaubec in de diocese
van Rouaan, vervolgens to Londen gebruikt voor de geheime zending bij Karel II, van daar den 27 sten Juli 1669
teruggekeerd naar Frankrijk, - die abbe Prignani smachtte
na dien tdij niet in een kerker, maar werd den 9den Decem
ber 1674 naar Rome gezonden tot huip van den gezant
D'Estres, met een reisgeld van 4000 livres, trok door
Grauwbunderland, om de Spaansche streken van Italië to
vermjden, daarheen, kwam er den I5 den Februari 1675
aan, bleef er, in vrij gebrekkige omstandigheden, tot in
November 1676, ging toen to Farnese woven, wilde niet
weer naar Frankrijk terugkeeren - zooals de Koning
wenschte - en stierf in de laatste dagen van 1678 of in
de eerste van 1679 to Rome.
Aldus het getuigenis van authentieke brieven en bescheiden: de roman van den abbe Prignani bleek een
stukje allergewoonste diplomatie, het fraaie boek van
Barnes, in 1912 herdrukt, was reeds in het voorjaar 1913
in zijne hoofdstrekking waardeloos.
In zijue hoofdstrekking, want er is een gedeelte van
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het boek, dat zijn gewicht behoudt. De meening toch dat
Prignani de gevangen a was, die in den zomer 1669 naar
Pignerol werd gebracht, heeft Barnes, en na hem Matte en
Laloy, op nieuw de aandacht doen wij den aan het betoog
van J. Lair, in het 2d e en 3de hoofdstuk der 8ste afdeeling van
zijn boek over Fouquet, nader uitgewerkt in de Appendice
op het tweede deel : „Histoire du masque de fer". Dat betoog, de Mattioli-theorie verwerpende, bedoelde to bewijzen
dat het ij zeren masker niemand anders was dan E astache
Dauger, de eerste lotgenoot van Fouquet als gevangene
to Pignerol.
Dangers geschiedenis is inderdaad romantisch g enoeg,
ondanks de eentonigheid van het gevangenisleven, ondanks
ook de dorre depeches, waaruit zij is opgebouwd.
De eerste dier depeches
het was joist deze, die
Barnes zoozeer trof is er een van Louvois aan SaintMars, gedagteekend van den 19de n Juli 1669. Zij berichtte
dat de Koning bevolen had den persoon van Eustache
Danger naar Pignerol to brengen, en dat het van het
uiterste belang was voor zijn dienst dat de gevangene met
groote zekerheid werd bewaakt en op geenerlei wijze eenige
tij ding zou kunnen geven, aan wien ook. Er moest tevoren
een „cachot" in gereedheid gebracht worden, zoo ingericht
dat de lichtgaten op plaatsen uitkwamen, waar niemand
komen kon, en dat er zooveel over elkander sluiteude
deuren waren dat de schildwachten niets zouden kunnen
hooren. Saint-Mars moest zelf dien schavuit (ce miserable)
eenmaal per dag voedsel brengen om den geheelen dag van
to leven, en nooit luisteren, onder welk voorwendsel ook,
naar hetgeen hij zou willen zeggen, hem steeds met den
dood dreigende indien hij ooit den mond opende om over
iets anders to spreken dan over hetgeen hij noodig had.
Last was gegeven om alle werkzaamheden to verrichten,
die Saint-Mars zou wenschen, en hij zelf zou de noodzakelij ke meubelen moeten laten gereed makers, in het
oog houdende dat, aangezien het maar een knecht
(valet) was, hij niet veel bij zonders noodig had (ii ne lui
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fact pas de Bien considérables). De kosten van de meubelen en van hetgeen Saint-Mars voor de voeding zou verlangen, zouden vergoed worden.
Deze dpche is niet alleen merkwaardig om de buitengewoon strenge voorschriften - zacht wareri dergelijke
bevelschriften van Louvois' hand nooit - maar ook omdat
zij zoo lang vooraf werd toegezonden. Niet slechts immers
was de bedoelde persoon nog niet aarigehouden, maar
daartoe was zelfs nog geen order gegeven. Eerst den 28sten
schreef de Koning zeif aan den kapitein De Vauroy to
Duinkerken een lastbrief, inhoudende dat hij ,,den persoon
van.... (alleen in de minuut van den brief aan Saint-Mars
staat de naam ingevuld), over wieris gedrag de Koning
ontevreden was en van Wien hij zich Wilde verzekeren,
zoodra hij hem zag moest aanhouden en zeif in alle veiligheid naar Pignerol brengen, om daar bewaard to worden
door kapitein Saint-Mars". En op denzelfden dag werd een
bericht van den Koning aan Saint-Mars gezonden, inhoudende dat hij ,,den gevangene, die door kapitein Vauroy
naar Pignerol werd gebracht, na zijn aankomst moest overnemen en zoodanig bewaken, dat hij met niemand hoegenaamd op eenigerlei wijze gemeensehap had". Op deze
missive antwoordde Saint-Mars den 2den Augustus aan
Louvois, dat Vauroy den persoon van Eustache Danger i
zijne handers gesteld had en dat hij hem aanstonds op
eene veilige plaats had gebracht, in afwachting dat het
voor hem in gereedheid gebrachte ,,cachot" geheel voltooid
zou zijn. ,,Hij had hem", zoo voegde hij er bij, ,,in tegenwoordigheid van Vauroy gezegd, dat hij hem, indien hij
hem (Saint-Mars) of iemand anders over jets anders sprak
dan over hetgeen hij noodig had, zijn degen door het lijf
zou stooten". Tien dagen later verzekerde hij dat hij met
niemand over zijn gevangene gesproken had, en ten bewijze
daarvan deelde hij mede ,,dat de buitenwereld hem hield
voor een maarschalk of een president". En brief, van den
24sten Augustus, is verloren, maar in antwoord op dezen en
den zooeven aangehaalden gaf Louvois verlof zijn nieuwen
gevangene een gebedenboek to geven en, zoo hij er om
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vroeg, ook andere ; des Zondags mocht hij de mis hooren,
die gelezen werd voor Fouquet, afgezonderd en ongezien ;
drie of vier malen per jaar mocht hij biechten, maar niet
weer, tenzij bij gevaarlij ke ziekte. „Ik ben blij de de
onwaarheid to hooren"
zoo eindigde Louvois' brief
„van een mededeeling, die ik had ontvangen, dat gij met
den heer Bretonniere gesproken hadt over een gevangene,
dien men u zou zenden", en eenige maanden later, in
Maart 1670, krijgt Saint-Mars eene ernstige vermaning,
omdat iemand met den gevangene gesproken en hem
gevraagd had of hij hem niets bij zonders had to zeggen,
waarop de gevraagde, waarschijnlijk nit vrees dat men
hem op de proef Wilde stellen, geantwoord had „dat
men hem met rust moest laten". Klaarblijkelijk werd SaintMars bespied. Hoe hij zich verdedigde kan wel afgeleid
worden nit het slot van zij n schrij ven van 12 April, waarin
hij verhaalt van de bovenvermelde „contes jaunes", die
hij uitstrooit.
Het is inderdaad opmerkelijk hoeveel aandacht en
belangstelling Louvois in dezen gevangene bleef toonen.
Van den Jacobijn, die vijf jaren later aankwam, van Dubreuil,
die sinds 1676 opgesloten leefde, van Mattioli, in 1679 to
Pignerol gebracht, wordt alleen geschreven wanneer zij last
veroorzaken door opvliegendheid, waanzin of lets dergelijks,
of wel wanneer zij moeten verplaatst worden, van Dauger
daarentegen maakt de correspondentie voor en na gewag.
Of Louvois, die in 1670 Pignerol en Turij n bezocht (misschien in verband met de later gerijpte planners ten opzichte
van Casale) persoonlij k den gevangene heeft ontmoet, blij kt
nit niets; het is trouwens ook mogelijk, dat het bezoek
Fouquet gold, dien men even to voren had willen ontvoeren : zeker is dat kort na dat bezoek het garnizoen van
Pignerol geheel werd verwisseld „om den dienst op goeden
voet to brengen". Maar stellig had hij het noodige besproken
en was briefwisseling niet zoo noodig meer. Doch in 1671
werd zij hervat, en er is telkens in de brieven evenzeer
sprake van den „tweeden gevangene" als van Fouquet, even
goed als van dezen wordt van Danger vermeld dat hij ziek
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is, zich weer wat beter gevoelt, zoo goed mogelijk verzorgd wordt.
Eon jaar later leest men met eenige verwondering
Saint-Mars' voorstel Dauger als kamerdienaar aan Lauzun
toe to voegen, die pas ingekerkerd was en moeilijk een
dienaar krijgen kon: ,,de gevangene in den toren, dien gij
(Louvois) mij gezonden hebt door den majoor van Duinkerken, zou eon goede knecht (valet) zijn. Hij zal Lauzun
wel niet vertellen vanwaar hij komt, wanneer ik het hem
verbied, en hij zal ook nooit (de sa vie) vragen om nit
(den kerker) to gaan, zooals anderen doen". Maar dat voorstel vond geenszins ingang: Dauger bleef in zijn toren, waar
hij, vogens Saint-Mars' bericht van December 1673, stil en
,,tevreden leefde, zonder iets to zeggen, als iemand die
geheel berust in den wil van God en den Koning".
Barnes, altijd vervuld met zijn Prignani-identificatie,
vond in die berusting een sterk bewijs dat de gevangene een
geestelijke was, temeer omdat hij aanstonds een gebedenboek
had gekregen en verlof kreeg tot het hooren van de mis
en tot de biecht, omdat er later meermalen over die godsdienstige plichten in do brieveri wordt gesproken, en eindelijk
omdat op het eiland Sainte-Marguerite eon kapel is nabij
het vertrek, waar men hem opsloot. Do schrijver zag daarbij
over hot hoofd, dat or evenzeer ten aarizien van do andere
gevangenen bij herhaling over do mis en do biecht go
sproken wordt, en dat de kapel, die men op hot eiland
voor do gevangenen bestemde - zooals in alle gevangenisson gebeurde - noodzakelijk nabij Daugers eel moest
liggen, omdat or maar twee van die cellen waren gebouwd:
eerst in 1694, zeven jaren later, werden or nieuwe naast
die twee opgetrokken. Zóóver echter hot Barnes zich door
zijne vooropgosteldo mooning medesleepen, dat hij SaintMars' voorstel om Mattiohi on den Jacobijn tezamen op to
sluiten ,,pour éviter l'entretien do deux aâmoniers", verklaarde als eon maatregel om to voorkomen dat twee goestehijken samen konden spreken - Dauger namelijk en do
monnik. Hot is bevreemdend, dat zulk eene vertolking
zooal niet goedgekeurd en beaamd, toch nog der vermelding
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waard gekeurd wordt door den peer Laloy, die wel niet
zal toestemmen dat die „aumoniers" in dit zin sverband op
hun plaats zouden zijn, en zeker ook niet dat de gesprekken
tusschen die twee voor het leven opgesloten menschen
gevaarlij ker zouden zijn dan die met anderen, zelfs al ware
de arme Jacobijn niet krankzinnig geweest. De gevangene
was steeds rustig, zeker, maar de natuurlij ke verklaring
van zijne gelatenheid is misschien wel to zoeken in zijne
stille overtuiging, dat hij nu ten minste zeker was van zijn
leven, en dat zijne gevangenschap hem had gered van den
strop of het rad. Pat hij een „valet" was en niets anders,
bewijst immers hetgeen er verder met hem gebeurde. SaintMars was in 1675 weder in moeilijkheden in take het vinden
van bedienden voor zijne beide hooggeplaatste gevangenen,
en opnieuw verzocht hij Eustache Dauger als zoodanig to
mogen gebruiken, omdat de knecht van I'ouquet stervende
was, en ditmaal werd het toegestaan, mits Fouquet inderdaad zijn dienaar verloor, anders niet. Hoe het mogelijk
is dat to verklaren zooals de heer Laloy doet : „de ongelukkige Dauger werd in zijn kerker als een knecht behandeld", vraagt men zich vergeefs af. Terecht zegt Lair, dat
alles ertoe leidt to gelooven, dat de man werkelijk den
naam droeg, dien men hem gaf, en het denkbeeld dat hij
uit anderen stand was is natuurlijk niet bij dien
uitnemenden schrij ver opgekomen.
De voorwaarden, bij deze gelegenheid door Louvo
namens den Koning gesteld, zijn ongetwij feld opmerkelij k.
Wat er ook gebeurde, er moest gezorgd worden dat „de
gevangene, dien M. Vauroy gebracht had, niet bij M. de
Lauzun kwam", en twee maanden later kwam hij op die
aanmaning terug. Dat deze voorschriften eene bepaalde
bedoeling hadden wordt duidelijk nit hetgeen later gelast
werd. Nadat drie jaren lang de zaken to Pignerol, naar
het schijnt, een rustig en eentonig beloop hadden gehad,
besloot de regeering de gevangenschap van Fouquet en
Lauzun to verzachten, maar ... , hoe nu to handelen met
Danger? Dat dit tot ernstige overwegin g aanleiding gaf
blijkt uit het zonderlinge besluit van Louvois om direkt
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aan Fouquet to schrijven, en inderdaad ging in December
1678 een brief aan dezen of met de mededeeling, dat de
Koning, alvorens verzachtingsmaatregelen toe to staan,
wenschte to weten of ,,Eustache niet tegen den anderen
knecht gesproken had over datgene, waarvoor hij gebruikt
was vóór hij to Pignerol kwam", en beval daaromtrent
zonder omwegen de waarheid te zeggen, ,,ten einde zulke
maatregelen to nemen als goed bevonden zullen worden
naar aanleiding van hetg een de Koning door u zal vernemen omtrent hetgeen de genoemde Eustache aan zijn
makker heeft kunnen zeggen over zijn vroeger leven".
Saint-Mars, zoo werd er bijgevoegd, zou den last krijgen
hem (Fouqnet) papier to geven om zeif to antwoorden,
zonder jets van den inhoud van den brief aan hem (SaintMars) inede to deelen. Merkwaardig inderdaad: zelfs SaintMars moest zooveel mogelijk buiten het geheim blijven,
het geheim van een knecht; hem werd alleen, op het een
of andere bericht over dezelfde zaak, geantwoord, dat ,,de
Koning zijn voordeel zon doen met den raad, dien hij gaf
ten opzichte van den gevangene, dien M. Vauroy hem had
gebracht". Dit werd geschreven den 27 sten December 1678;
den 2O sen Januari daarop, natuurljk na ontvangst van
Fouquets antwoord, wordt Saint-Mars eene uitvoerige
instructie gezonden, maatregelen inhoudende om to zorgen
dat Eustache Danger nooit anders in Fouquets kamer
komt of blijft dan wanneer hij er alleen is met den anderen
knecht, dat hij aanstonds wordt verwijderd zoodra Lauzun
of een ander vreemdeling het vertrek van Fouquet binnentreedt, en dat hij achter gehouden wordt wanneer Fouquet
in de citadel gaat wan delen, tenzij hij met zijn ouden knecht
alleen is. Verder moest Saint-Mars - zoo volgt nog reader
in een schrijven van 15 Februari - met Fouquet overleggen ,,wat dienstig was voor de veilige bewaking (la
siireté) van Eustache Dauger, en vooral zorgen dat hij
niemand alleen spreken kan"; hetzelfde werd aan Fouquet
geschreven.
Enkele maanden later volgde nog een verzoek om
tij ding over de gevangenen en over de gezondheid van
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Dauger, maar het overlij den van Fouquet in 1680 bracht
zooals hierboven reeds werd aangestipt -- onheil over
de beide ongelukkige bedienden : de brief van Louvois van
den 8sten April, d. i. dus slechts 16 dagen na het afsterven,
gelastte dat, „aangezien Saint-Mars door de ontdekking
van de opening in den muur tot de overtuiging was gekomen dat niet alleen Lauzun, maar ook de knecht La
Riviere bekend was met de meeste zaken van gewicht,
waarvan Fouquet kennis had gedragen, hij het gat moest
laten dichtmetselen, Lauzun en ieder die ernaar vragen
mocht moest v erzekeren dat Eustache Danger en La Riviere
in vrijheid gesteld warm, maar hen opsluiten in een kamer,
zoodat gij u tegenover den Koning ervoor verantwoordelijk
kunt stellen dat zij met niemand, wien ook, in aanraking
komen, mondeling nosh schriftelijk, en dat Lauzun niet zal
bemerken waar zij zijn opgesloten " . In gewone gevallen
wend een knecht, die, b.v. in geval van ziekte, ontslagen
moest worden, of terstond in vrijheid gesteld of, zooals met
een van Fouquets knechts in 1666, nog een maand, drie,
vier, gehouden, om to voorkomen dat hij het een of andere
afgesproken plan kon uitvoeren ; later, sinds 1667, besloot
men een paar knechts voor den minister to kiezen, die den
kerker niet weer zouden verlaten dan met den dood. Maar
de bedienden van Lauzun werden in 1681, dus na het
bevel betreffende La Riviere en Danger, in vrijheid gesteld.
Er is dus wel niet aan to twij felen of de harde m aatregel
ten opzichte van Fouquets laatste dienaren was alleen het
gevolg van de on gelukkige omstandigheid dat zij teveel
moisten van Fouquet en teveel van elkander. voor La Riviere,
die niets, zoover men verneemt of kan gissen, op zijn geweten had, die bovendien een ziekelij k, droefgeestig man
„il meurt dans les remedes et est chagrin de son
was
humeur" schreef Fouquet reeds in 1675 was zeker de
willekeurige handelwijze al bijzonder ontmoedigend, en het
is niet to verwonderen, dat zijn lichaam slij den toes am.
Zoo afgesloten leefden de beide manners, hetzij dan tezamen
gescheiden,
in een vertrek of — zooals Loiseleur meent
dat hun, op bevel van Louvois van 10 Juli 1680, niet weer
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dan éénmaal per j aar de bieeht werd afgenomen. hit alles
blijkt, dat men bijzorider gewicht aan hun stilzwijgen
hechtte, en daardoor laat het zich dan ook verkiaren dat
de beide ,,gevangenen van den benedentoren", zooals zij
voortaan alleen mochten genoemd worden, in 1681 de
eenigen waren, die ,,van genoeg beteekenis" geoordeeld
werden (d'assez de consequence} om Saint-Mars to vergezellen naar het fort Exiles, waarheen hij verplaatst werd
- van weer beteekenis dus op dat oogenblik dan Mattioli,
die met de twee overige gevangenen achterbleef. Weder
werden toen, behalve het verbod anders dan van ,,de twee
nit den beneden-toren" to spreken, de scherpste voorschriften
gegeven voor het vervoer in een draagstoel en voor hunne
volsiagen afzondering: zelfs de biechtvaders werden gewantrouwd, en een oude pastoor was de eenige die, na de
ernstigste vermaningen nooit den naam zijner biechtelingen
to vragen of over jets met hen to spreken, de ,,merels"
van Saint-Mars to zien kreeg.
En van deze ongelukkigen, of van een hunner ten
minste, wil de peer Laloy een geestelijke makers ! Hoe hoog
zij geschat werden kan men zoo goed afleiden nit het verlof,
dat Saint-Mars in December 1681 wel kreeg om den beiden
menschen nieuwe kleederen to geven, maar ,,die moesten
voor lieden van dat slag drie of vier jaren strekken".
Zes jaar lang bleven de merels to Exiles, altijd onder
hetzelfde strenge toezicht, waartoe de corresponden tie telkenmale weer aanmaant. In 1683 mogen zij zelfs niet weer
biechten dan in onmiddellijk levensgevaar, slechts met &n
der officieren, die van vroeger gewoon is met hen to spreken,
mogen zij in aanraking komen, zelfs moet de dienaar, die
het eten aandraagt, dit op een tafel achter de deur nederzetten, waar de officier het dan haalt. Is het wonder, dat de
beide menschen ,,altijd ziek en aan de geneesmiddelen
waren", zooals Saint-Mars in het laatst van 1685 schreef?
,,Overigens waren zij zeer rustig, dans une grande quietude" !
Voor een hunner was die rust de voorbode van den dood.
Waterzuchtig geworden en zijn einde voelende naderen,
Wilde hij zijn testament maken: dus was het La Rivière,
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die zijne spaarpenningen nog moest hebben nit den tijd
Coen hij als knecht van Fouquet 600 livres per jaar kreeg,
totdat, na de poging tot ontvoering, dat loon voor de
bedienden werd ingetrokken. Of hij werkelijk nog zijn
uitersten wil schrijven mocht staat niet vermeld ; alleen
hoort men dat hij voor hij den adem zou uitblazen biechten
mocht. In het begin van1687 stierf hij.
En merel was dus nog slechts over, toen Saint-Mars
het bevel ontving zijne gevangenen met de nauwgezetste
voorzorgen mede to voeren naar het eiland Sainte-Marguerite,
waar hij als gouverneur zou optreden : dat bevel toch was
gegeven voor de ontvangst van het doodsbericht, door
Saint-Mars aanstonds afgezonden. voortaan wordt oak
alleen gesproken van „mijn (uw) gevangene". Alvorens den
tocht to aanvaarden was de nieuwe gouverneur naar het
eiland gereisd om to onderzoeken wat er noodzakelijk
gedaan moest worden ; hij werd er omstreeks een maand
opgehouden door koortsaanvallen, maar gaf in dien tij d
toch last om eene nieuwe gevangenis to bouwen, waar de
„merel" veilig opgeborgen kon worden. Toen keerde hij
naar Exiles terug om den ongelukkige of to halen en zoo
to vervoeren, dat, zooals geeischt was, niemand hem kon
zien. Hij verzon to dien einde een rolstoel, dien hij opzettelijk in Turijn liet maken, geheel overdekt met wasleder,
zoodat zelfs de begeleidende soldaten hem niet to zien
konden krij gen ; een draagstoel leverde to veel gevaar,
omdat zulk een voertuig nog al eens brak. Louvois keurde
het goed, en inderdaad is de beklagenswaardige man op
die vreemde, maar tevens wreede manier overgebracht :
men maakte zooveel spoed als mogelijk was, omdat de
gevangene klaagde over gebrek aan lucht, maar toch had
men twaalf dagen noodig, zoodat de man ziek aankwam,
en nog een jaar later „ziek was zooals gewoonlij k". Niemand
had hem op zij n reis gezien, verklaarde Saint-Mars, en dat
is licht to gelooven : het wasleer was zeker een afdoend
middel. „De manier", schreef Saint-Mars, „waarop ik hem
bewaakt en vervoerd heb gedurende den ganschen tocht,
maakt dat iedereen zoekt to raden wie mijn gevangene is".
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Zelfs de mis had hij niet mogen hooren: dit werd uitgesteld tot de aankomst op het eiland, waar ,,naast de
gevangeriis eene kapel zou zijn". In deze laatste bijzonderheld heeft men, zooals reeds opgemerkt is, het bewijs willen vin den dat Danger een priester was, maar het behoeft
wel geen betoog, dat de aanbouw van die kapel naast de
gevangenisvertrekken alleen een veiligheidsmaatregel was:
men behoefde dan de gevangenen niet telkens naar de
slotkapel to brengen. Van meer beteekenis is integendeel
hetgeen tegelijkertijd door den gouverneur wordt medegedeeld, dat namelijk het bed met toebehooren to Exiles
zoo oud en gebroken was, evenals het tafelgoed, de meubelen en wat hij verder gebruikte, dat het niet de moeite
waard was geweest het mede to nemen en daarom maar
verkocht geworden was; het had alles to zamen niet meer
dan 39 francs opgebracht. Veel in tel was de ongelukkige
zeker niet!
In zijne nieuwe gevarigenis, een ruins, gewelfd, door
een dakvenster goed verlicht vertrek, door niuren en
traliestaven zoo veilig mogelijk gemaakt, leefde nu de
gevarigene verder, zonder dat men meer van hem hoort.
Louvois was in 1691 overleden, maar Barbézieux was of
werd van de zaak op de hoogte gesteld: reeds een maand
na zijns vaders dood verzoekt hij, als er iets to melden
valt van Saint-Mars' gevangene sedert twintig jaren, het
hem met dezelfde voorzorgen mede to deelen als vroeger
aan M. de Louvois. Die ,,twintig jaren", niet naar de
letter opgevat, zijn voor Dangers gevangenschap nauwkeurig genoeg: hij was in Juli 1669 aangehouden, terwiji
de brief van Barbézieux is gedagteekend van 13 Augustus
1691, zoodat hij metterdaad twee en twintig jaren in den
kerker had doorgebracht.
Ziedaar Dangers geschiederiis vóór en tot de aankomst
van Mattioli op Sainte-Marguerite. Noch van den een noch
van den ander hoort men dus lets meer tot het oogenblik,
waarop Saint-Mars zijn eiland verlaat en met zijn ,,ancieii
prisonnier" naar de Bastille reist, ditmaal niet in een rolstoel met wasleer, getrokken door acht elkander afiossende
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Piemonteezen, maar gemaskerd, in een gewonen draagstoel,
die dien van zijn bewaker Saint-Mars voorafging. Die man
nu, die „prisonnier de Provence", die „ancien prisonnier"
was niet, zoo betoogen Louis Matte, Barnes, Laloy, de
minister Mattioli : het was Eustache Danger. En wie dan
die Eustache Danger was? Prignani, zei de peer Barnes,
en hij vergiste zich. Ret laatste woord over dit raadsel is
nog niet gesproken, zegt Matte, zonder zich aan eene gissing
to wagen. Wij gelooven dat het niet onmogelij k is dat het
toeval nog eens zal leiden tot de oplossing van het vraagstuk, men moet zoeken onder de menschen, die in 1669
verdwenen, zoo oordeelt Laloy.
Dus is het ijzeren masker nog steeds een raadsel ?
Zooals het historisch onderzoek op het oogenblik staat,
kan die vraag moeilijk met beslistheid bevestigen.d beantwoord worden. De betoogen van de drie genoemde geleerden zijn er nog niet in geslaagd de Mattioli-hypothese to
niet to doen; het schijnt nog altijd aannemelijk en waarschijnlijk, dat de „ancien prisonnier d e P i g n e r o1", de
gemaskerde gevangene van de Bastille, geen ander g eweest
is dan hij. In den aanval op deze theorie ligt dan ook niet
de kracht en het belang van de geschriften, die Barnes
en de beide Fransche geleerden aan de zaak hebben gewij d. Zij zij n zeker, medegesleept door hun eigen redeneeringen, verder gegaan dan met de historische critiek
overeen to brengen is: de bewering dat Eustache Danger
een schuilnaam was, dat de man geen bediende kan zijn
hetgeen volgens Laloy
geweest, dat hij een priester was
vast staat is in den grond voor den onbevooroordeelden
geschiedkundige niet anders dan phantasie. Maar niettemin
moet men erkennen dat de geschiedenis van den ongelukkige zeer belangwekkend is en dat zij dwingt tot de gevolgtrekking dat er een of ander duister staatsgeheim bij
is betrokken. De briefwisseling van Louvois en zijn zoon
met Saint-Mars bevat telkens weder in den een of anderen
vorm eene toespeling op jets, dat de gevangene gedaan
heeft (Ce qu'a fait votre ancien prisonnier) of waarvoor hij
is gebruikt (Ce a quoi it a eta employe), en al wordt er
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niets onthuld aangaande den aard van het gebeurde nosh
deg enen, die hem gebruikt hebben, het is duidelij k dat
het iets van gewieht vas, en wel van blijvend gewicht.
Lauzun en Fouquet zij n er klaarblij kelij k in gemoeid geweest, de eene, Fouquet, moist er alles van, de andere moest
er tot elken prijs buiten gehouden worden. Knecht of geen
knecht, Eustache Danger was de drager van een geheim,
waarbij waarschijnlijk de Koning zelf groot belang; had, en
het zou wel de moeite waard zijn dat to leeren kennen.
Niet het werktuig, misschien een nietswaardig persoon en
in elk geval een simpele knecht, is een verder onderzoek
waard, maar het geheim van zijn leven.
Daarop to hebben gewezen is de verdienste van Barnes
en zijne Fransche volgelingen, of liever de verdienste van
Lair, aan wiens m.eening tot dusver niet genoeg gewicht
was gehecht. Maar nit de erkenning dier verdienste volgt
nog geenszins dat men de oplossing van het maskervraag stuk door de Dauger-geschiedenis beh oort aan to
nemen. Het gezegde van den minister Chamillard, die het
geheim niet wilde onthullen, maar zich toch liet bewegen
tot de volg ende mededeeling dat „het een man was, die
al de geheimen van Fouquet kende", is immers niet van
beteekenis to achten : men kent het alleen nit de getuigenissen van Voltaire, waarvan er reeds zoovele gewogen
en to licht bevonden zijn. Zooals de stand van het vraagstuk thans is, moet men wel aannemen dat er twee zaken
van de justice retenue du roi tegelijk aan de orde waren,
beide van gewicht genoeg gerekend on1 de uiterste omziehtigh eid en geheimzinnigheid in acht to blij ven nemen.
Ais bijdrage tot de kennis van die justice retenue,
die zulk eene belangrijke rol speelde gedurende de regeering
van Lodewijk X_T_V, en ook later, behoudt de geschiedenis
van den man met het ij zeren masker dan ook haar belting,
en indien het waar mocht blij ken dat daarn aast een tweede
zaak van soortgelijken aard loopende is geweest, die door
den Koning en zijne ministers op dezelfde wijze, dat is door
de justice retenue, zoo grenzeloos willekeurig en hardvochtig
is behandeld, dan is de kennis daarvan, al is er dan ook
U. E. X 11I 11
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geen masker in het spel, van niet minder gewicht voor de
kennis van dien merkwaardigen tij d.
Wie in de geschiedenis van het masker alleen den
roman zoeken, zullen door de nieuwe pogingen om het
geheim to ontsluieren wel niet bevredigd zijn misschien
zelfs begeeren zij ook zulk eene ontsluiering niet: het
pikante ligt immers juist in het geheim.
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Wie ook Hjde onder de hedendaagsche, reeds rentenierende anarehie, met de haar steeds eigene, krampachtige
uitbarstingen van fanatisme, niet ooze literatnur.
Verre van dien, dat zij zelve daarom anarehiste moet
zijn. Tntegendeel. Stel, dat de eerbied voor intellectueele
eenheid, voor het sarnenbindende der religieuze instiricten
eheel nit een geslacht dreigde weg to sterven, de literatnur
zou dien eerbied moeten oproepen en terugbrengen, want
deze mysterieuze verschijnselen geven aan het leven vorm
en inhoud, dus belangrijkheid.
Zij verbreken de eiige kinisters van het menschenbestaaii, en openen de wijde uitzichten. Zij brengen ook,
waar zij op elkander botsen, de diepe levenstragiek, waartegenover de mensch machteloos, sprakeloos staat.
En zonder deze uitzicliten en levenstragiek, wat zon
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de literatuur in 's hemelsnaam hebben uit to beelden ?
Ziellooze wezens, waardoor zij zelve zielloos zou worden.
Door partij programs geelectriseerde ledepoppen, waardoor
zij zelve zou afdalen tot propagandiste, zou ophouden literatuur to zijn. Hiervoor stichtelijk bedankend, zoekt zij grootlevende mensehen. Innig geloovigen. Ontbreken ze in
deze, zij zal ze terugbrengen uit vroeger eeuwen. Felle
o vertuigden in de beproefde, of in de toekomst-idealen.
Verpersoonlij kingen van voorbij gegane systemen, menschen
van den ouden stijl, of openbaringen onzer hedendaagsche
anarchie en dit in algeheele afronding — dock altij d
menschen van stijl, zij het van den stijl der stijlloosheid.
Menschen evenwel, die zij ziet nit het standpnnt der waarheid die sehoonheid is, en niet nit het standpunt der
waarheid die godsdienst en moraal is. Terwijl zij slechts
hoogst zelden, en dan in sublieme onopzettelijkheid, die hoogte
zal bereiken, waar doze controverse standpunten eon zijn
geworden. Maar die hoogte blijft de eeuwige uitzondering.
Zooals de Vlaamsche literatuur eenigszins zulk een
uitzondering to zien geeft. Voor het Vlaamsche yolk, nit
zijn knechtschap ontwakend, is de Vlaamsche literatuur
zoowel zwaard in den strij d om het volksbestaan, als schat
van schoonheid. De h eerlij ke, g eestdriftige Verriest-hulde
was moor nationaal dan literair. En kon dit zijn, omdat de
Vlaamsche literatuur aau het lang met stomheid geslagen
Vlaamsche y olk zijn spraak heeft teruggegeven. Daarom
is, vooral voor ons buitenstaanders, die literatuur zulke
echte volkskunst. Prachtig, maar uitzondering. Want van
huis nit is de kunst aristocratisch, en niet democratisch.
Voelt eon aristocraat zich thuis in eon anarchistische
sfeer, het is omdat hij daar vrijheid vindt, de onontbeerlijke
vrij heid, terwij 1 hij goon gevaar loopt, onvatbaar blij ft voor
het derocratische fanatisme. Zoo doet nu onze literatuur.
Van ons reeds-rentenierend anarchisme aanvaardt, gebruikt,
g eniet ze de vrij heid even frank, als ze voorbij ziet, negeert,
wegwuift het dit begeleidende, dock Naar nooit rakende
fanatisme. Die algeheele vrijheid toch schenkt haar gelegenheid de voile aandacht to geven aan het beeldend woord
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en aan de persoonlijkheid, die twee-eenheid van oiize, gelijk
van elke literatuur. Het beeldend woord blijft vooropstaan,
niettegenstaande het welbekende gepruttel tegen de ver
heerlijking van den vorm. Want de machtigste persoonlijkheid blijft voor de kunst niets, zoolang het tooverende
talent deze niet een eigenheerlijk levee geeft. Terwiji de betoovering van het talent, dat zich aan een schijn vergaapt
of een waan dient, Loch altijd wekt de verrukking over het
talent. Pat bovendien niet zou kiinnen verrukken, indien
het eerst zeif Diet verrukt was geweest, dus iets doorleefd had,
dat, zij het onzes inziens ten onrechte, de moeite van het
doorleven waard was. Zoodat, ook waar de beteekenis van
het woord, van den vorm in de eerste plaats wordt gehandhaafd, de beteekenis van de individualiteit, van den
inhotid daarmee to gelijk en onlosmakelijk wordt gesteld.
Een der zeer enkelen die de weinige dingen gezegd
heeft, die de moeite van het zeggen waard zijn, ik bedoel
Pascal, heeft gewaarschnwd: on tie consulte qne l'oreille
parce qu'on manque de coeur. Wie echter die waarschuwing
richt tegen de verheerlij king van het woord, doet een
vergeefsch week. Want ook het hart zeif heeft behagen
in de muziek van het woord, ja dorst, met Guido Gezelle,
naar ,,een dreupel poezie", zooals de geloovige dorst naar
zijn God, en de levende mensch dorst naar menschen.
Wat denkelijk ook wel door Pascal gezegd is, en anders
zeker door Viiiet, zoodat de strijd over den voorrang van
vorm of inhoud, van oor en oog of hart tamelijk begint
to luwen. En dit niet finite de combattants maar faute de
vaincus. Want alle strijders van weleer voelen zich overwin
naars en rusten op hun lauweren.
Dc Heilige Toe/it door Ary Prins.
Pit proza is geen poëtisch proza, nog minder gewoon
proza, eigenuijk ook Diet kunstproza, maar enkel en alleen
Prins-proza. Peze directeur eener kaarsenfabriek to Schiedam, en voordien twintig jaren in Duitschland zich toegelegd hebbend op den handel, gunt zich de weelde van
een eigen taal. Pit is even gewoon als zeldzaam. Gewoon,
als wensch van iederen schrijver, die voor zijn persoonlijke
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visie op de din.gen een taalbeelding begeert, welke zijn
persoonlijke aanschouwing in de fijnste nuancen volledig
wedergeeft, zoodat even apart als zijn persoon to mi.dden
zijner medernenschen, even afzonderlijk zijn week zal blijven
in de literatuur, daarvan een klein dan groot, maar afgerond stuk vormend. Zeldzaam, als nau welij ks geoorloofd,
ook meest mislukkend, en omdat de taal is citing der
volksziel, welke ook de individueelste kunstenaar wil nosh
kan geweld aandoen, en omdat zo nder een overheerschende
persoonlij kheid dit pogen doodloopt in het zand, als gewild.
Zoo schlep Hooft zich een eigen proza, zoo doet Stijn
Streuvels het eenigszins nog. Hooft, de humanist en
renaissance-kunstenaar, inspireerde zich voor zijn kunstproza op Tacitus. En hoewel dit door zijn kernachtigheid
en gedrongen zinbouw nooit populair is geworden, men
behoeft slechts zijn Nederlarndsch-e l istorien op to slaan en
een willekeurig e bladzij de to lezen, om direct onder de
bekoring to komen dier krachtige, rijke taal, met Naar
ongemeen-beeldend vermogen. Stijn Streuvels' proza is
eigenlijk geen Vlaamsch, maar Stijn Streuvelsch. Ge zult
het zoo nergens hooren, nosh in Oost- nosh in WestVlaanderen. Lang vergeten middel-nederlandsche woorden
nit beduimelde volksboeken opgediept, hij heeft ze weer
leven ingeblazen, hij er zijn prachtig-levende, hedendaagsche
Vlaamsche boeren mee gebeeld. En daarom zal zijn eigen
taal levee, zoolang zijn innig-echte volkskunst blijft Leven,
dat is: altij d.
A.ry Prins schijnt zijn eigen taal gekregen to hebben
tegelijk met zijn visie op de middeleeuwen. Immers de
taal van zijn onder den pseudoniem H. Cooplandt in 1885
verschenen schetsenbundel Uit het Leven was die van wel
goed, maar gewoon naturalisme. Met zijn eerst in 1897
verschenen Een Koning begint het nieuwe geluid zijner
taal, dat ons verplaatst in de kleurrijke en donkere middeleeuwen. En eerst in zijn na vele jaren nu voltooid verhaal De .Heilige Tocht berei.kt deze taal haar afronding,
in de beschrij ving ener kruistocht.
Hoe vreemd die kruistochten ! De heiligste geestdrift,
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vrijwiliig vertatend huis en hof, vrouw en kind, om met
lichaam en ziel, in vooruitgeweten, uitlandsche ontberingen
en elienden, zich to offeren tot hot bitter einde toe. Alleen
wiji God het wil een wereldbrand to ontsteken en zooiioodig daarin zeif onder to gaan, en dit om eon lodig graf!
En dwars door dit reinste idealisme, een gewone lust naar
prikkelende aeon urea, en aardsch verlangen naar i'oem
en bait, dat zich uitvierde in zeeschuimerjen, bandietengenoegens en onderling krakeel. En zoo dooreengewerkt
als de motieven, zoo versehilleud de deelnemers aan eon
kruistocht. Opreehte christenridders naast gelukzoekers;
monniken naast miniaaresseii van groote heeren; bedrukte
zielen, die boeten voor zware misdrij von, naast los gepeupel;
genezing zoekende vermink ten naast stoere ruiters, kinderen
en grj swards ; alien, magnetisch getrokken naar hot heilige
graf - dit wonderlijk men gsel van bedevaart en strooptocht, lijkt het niet beurteliiigs processie en carnaval, yolksverhuizirig en leger-opmarscli 7 Welke kunst zai daarvan
ons een sarnenvattend beeld kunnen geven 1 Do warmbloedige declamaties van Chateaubriand? Neon; die misson
realiteit, waarbuiten we niet moor kunnen leven. Do photografisch juiste nateekeningen van hot naturalisme? Noon;
die zouden niiets verstaan van do geestolijke atmosfoer,
die hies alles verklaart, en doodloopen in oneindige opsommingen, die wel eon ellenlengte maar Been geheel zouden
geven.
We verwachten pier in do eerste piaats eon kunst, die
door bondigheid haar wijde visies weet saam to vatten.
Zooals Hooft's proza dit kon, op bijna elke bladzijde zijner
Nederlandsehe Historiën. Bij voorbeeld op die bekende tweode:
,,Ik gaa eon werk aan, dat opgeleit is van lotwissel en
meenigerley goval; gruwzaam van veldslaagen, waaterstrij den,
beleegeringen; bitter van twist; warrigh van muitery;
bekladt van moorddaad buiten do baan des kryghs; wrang
van wreedtheid, zelfs in pais. Yoorspoedt, teghens, thans
vreede met uytheemschen. Strax inwendighe partydigheit,
en oorlogh daar nit ontfonkt. 'T zelve plotselijk gesmoort;
en weeder stilte, maar geterght."
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Even bondig zou dit proza moeten zijn, en toch
weer anders. Want deze taciteische rhythme en cadans, die
bliksemsnel zich tegen zichzelf keerende zinnen met hun
verrassende puntigheden, blijven wel hevig schoon, maar
missen voor ons natuur, openluchtsfeer, die we tegenwoordig nergens, en allerminst in de kunst, meer missen
kunnen. Ook zou dit proza moeten benaderen al 't wonderbaar gebeuren dier kruistochten, dat ons minstens evenveel
gespook als gebeurtenis schijnt, terwijl een roomsch-voelende
slechts het religieuze van al dit vreemde zou kunnen teekenen.
W elnu, het Prins-proza voldoet aan deze eischen. Lezen
we eene bladzij de in het begin, als we de besneeuwde stad
in maanlicht voor ons zien.
„Toen, in de leege stad-die-vol, een man nit een der
straten en naar de kerk schreed. Een lange pij, ruig-bruin,
nit harige huid gesneden, was om zijn lijf geslagen. Zijn
voeten waxen bloot, en om het onbedekte hoofd, als krans,
was schijn nit zilverplek, die hoog in blank bewoog. En
voor De Moeder en Het Kind, rein-wit in helderheid, hij op
de sneeuw terneder viel, de naakte armen nit -- een kruis
voor het kerke-kruis, dat ook terneder lag. Geen mensch
hem zag ; slechts Zij zag op hen neer, en als in het prevelend smeeken om steun en kracht voor het vrome werk, hij
de oogen tot haar hief, hem scheen, alsof een blijde lath
was om haar lippen peen. De glans-maan aan den hemel
was, Coen hij weer oppe-stood, blij-sterk door het gebed. Hij
ging met groote schreden de witte straten door, het hoofdin-gloed vol heerlijkheid, en voelde niet de kou, die in zijn
lichaam sneed. De pelgrim naar het slot, en berg-op zijn
weg, Coen uit de stad gekomen. Aan beide zijden zwarte
boomen ; in sneeuw de wortelvoeten-onder-mos, en zilvergrauw de ruige stammers, waartegen wit gestoven, dat op de
knoesten lag. Zwart ijzel-glanzen hooge takken in het winterbelle nachte-licht, alsof in woed gewrongen armen, die koude
had ontvleescht, en wind nu dreigen deed" (bl. 6).

Deze taal van en kel edelg esteente, van parel en diamant
en turkoois, gevat in filigrein van goud en zilver, is to persoonlijk, to apart om populair to worden. Maar zij is buitengewoon beeldend, en volkomen passend bij deze visioenen
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van een kruistocht. Want zoo spookachtig en visionairhelder we dien kruistochtprediker zich zagen opmaken naar
het slot des ridders, evenzoo zien we den ridder, door het
woord des predikers tot boete geslagen, den heiligen toeht
aanvaarden, en daarin blij ven, gedood door den Saraceen.
In hem ook die verschillende motieven, welke ter kruisvaart
dreven : donker berouw en avonturenlust, roen3zucht en
buitbegeerte, gevolgd door de wildste uitspattingen, maar
ook heilige geestdrift, door den ridder gesmaakt als de
Moedermaagd hem verschij nt en hem de bron wij st, die
het versmachtende kruisleger van den ondergang redt. En
dit niet in wetensehappelij ke olgorde, in rustig verhaal
van welbekende dingen, in eon taal, vloeiend als een stille
rivier. Neen, dit in een reeks visioenen, droomen, maar
werkelijker dan de werkelijkheid zelve. En deze uitgeroepen
in een voortdurende verwondering over dit ongehoorde gebeuren in vreemde landen. In een taal, hover werkend met
rotsblokken dan met hulpwerkwoorden, de syntaxis wel
eens onder den voet loopend, soms schijnbaar stamelend,
maar zooals een ziener stamelt, omdat hij zag wat door
gladde volzinnen gezegd, weggemoffeld, vermoord zou
worden. In een taal die soms schildert met de levernselementen zelve, en dan den indruk maakt van impressionistisch geklodder, nlaar altijd den stempel draagt van devote
woordkunst, die met oneindig geduld naar het woord zoekt,
het eenige dat het doet.
volkomen begrijpelijk dat iemand tureluursch wordt
van dit impressionistische proza en draaierig van die
visioenen, die hem beletten de beloofde kruisvaart to
zien. Maar ik voor mij zal voortaan alleen van kruistochten willen lezen in dit zware proza, dat de waarheid
van dit wondere gebeuren mij doet aanschouwen in de
helderheid van eon visioen. Het hello licht der donkere
middeleeuwen, het magische van doze werkelijkheid, het
in-menschelijke van doze bovenmenschelijke gebenrtenissen,
juist dit proza, dronken van zij n groote visie en stamelend
door zi j n diepe ontroeringen, maakt vain doze tegenstrij digheden eon schoon geheel. Eon good geordend geheel,
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hecht in elkaar geklonken als een stevig bou wwerk, en toch
levend als een bloem, omdat de schrij ver zelf de levende
eenheid er van vormt.
En daaror zal zijn werk blij ven, maar wel altij d als
lets geheel aparts.
Ditzelfde geldt van het werk van Jac. van Looy, wiens
Reizen mi j wel het genoegelij kste van zijn prozawerken
schijnt. Dit nieuwste toch heeft daarvan alle kwaliteiten,
die in de vorige meer afzonderlij k en dus feller naar voren
kwaren, doch hier in het kalme verloop van dit reisverhaal
rustiger doen, persoonlijker, en daarom, al zijn ze niet
zoo doorgevoerd of uitgewerkt, nog weer bekoren.
Zijn schilderende, teekenende, kleurende, etsende taal
die we in Feesten voortdurend be wonderden, genieten we
her nu en dan, als bij verpozing, en derhalve gereedelijker.
Hoe geestig, zoodat ge het glimlachen niet laten kunt,
is in dit eenvoudig e beschrij vinkj e het laatste trekj e :
Ze sprak het Engelsch met open lippen, toonend een
goud kunsttandje in de bovenrij, daar waar het glimlachen
begint (bl. 2U).
Wilt ge een meer uitgewerkte teekening dan de gereproduceerde krabbelingen nit 's schrij vers teekenboek,
waarmede de uitgever Reizen heeft versierd, laat het boek
maar openvallen. Op elke willekeurige bladzij de vindt ge
jets van uw gading. Wat dunkt u van deze ?
Maar banjerig, paarsch-rood en indigo-blauw of over den
bollen weg opduikend in vuil-witte dsjelaben 1) naderden
verspreid een troep van krijgshaftige kerels. Sommigen
droegen stokken waar pakken aan bungelden alsof ze van
een rooftocht keerden ; enkelen koperloopige geweren met
omgebogen kolven en kruithoorns daartoe. Ze schopten hun
zonnige beenen langs het pad en kantelden hun geschoren
koppen op de lange halzen, negerachtig snel kijkend en met
vertoon van witte Land en (hi. 122).
En herinnert ge u niet nit De Wanderli^ lie Avonturen
van Zebedeus, dien koddigen Zebedeus-zelven, die van elken
1) Moorsche bovenkleeding.
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ernst gekheid, en van alle gekheid ernst wist to maken?
Wiens aristocratische ironie ZOO diep weemoedig kon aandoen P En die eigenlijk heette Jacques Zebedëus, en niemand
anders scheen to kunnen zijn dan Jac. van Loon P Welnu,
dienzelfden goedmoedig-iron isehen prater, over Wiens identiteit met den schrijver wij weer geen oogenblik twijfelen,
vinden we hies terug in den hoofdpersoon van Reizen.
Hier heet hij Theobald en wordt cans in optima forma
a'dus voorgesteld:
Tlieobald van Horen, schrijver van eenige realistisohe
proza-opstellen en dichter van een klein aantal gevoelige
sonnetten, een man niet groot van stuk, kort van beenen,
maar Iangachtig van wezen door zijn spichtig baardje en
blonder schijnend door zijn grijzend slaaphaar, uh rouge
décoloré", gelijk de Franscben zeggen, was kijkende blijven
staan, met Spanjaarden en Joden, naar zes reusachtige negers
die voet voor voet, al kietsende de bloote zolen op de keitjes,
to zamen het gewicht van een vervaarlijk stuk machine
torsten (hl. 8).

En wat dit welgelijkend zelfportret zoo prettig niaakt:
het volkomen ontbreken van alle zwaarwichtigheid, een
behoorlijke mate van zelfkennis, en een goedmoedige
humor, die e venzeer zelfoverschatting als zelfverwerping
schuwt, dit boeit ons voortdurend aan dezen Theobald.
Wij herkeiinen Zebedëns, met zijn vreemde persoonlijkheid,
zijn ernst en humor zoo wonderlijk door elkaar geklutst,
zoo innerlijk oneenig. Doch de invallen van Theobald
maken niet meer van die dolle caprioles en onbegrijpelijke
bokkesprongen, zijn rustiger geworden, bezonkener. Terwiji
hun oorspronkelijkheid ongerept bleef, ja nog beter uitkomt nu zooveel onopzettelijker dan bij Zebedëus' geredeneer, hier bij dit eenvoudig reisverhaal. Dat toch steeds be
langrijk blijft, omdat het ons in aanraking brengt met dien
oorspronkelij ken Theobald. Want deze, druk in gepeinzen en
droomen, door hens scherper gezien dan de werkelijkheid,
zoo statig-potsierlijk het muildier berijdend, zijn kameraad,
dien hij nu een sonnet belooft, dan weer murw moet ran
selen, blijkt een buitengewoon echt-levend mensch, vooral
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een kunstenaar van dezen tij d. Hooren we Theobald zeggen :
Niets is zoo mooi als zien, je oogen staan open ass
bioemen (hi. 181). Het schrijven berustigt me; mijn pen is
mijn schild en mijn zwaard, al had ik tot dusver mij sleehts
to verdedigen tegen mij zelven (bl. 222).

dan hooren we een kunstenaarsconfessie van dezen tijd,
terwij 1 het ietwat ironisch e, weem oedige daaraan de volkomen afronding geeft. En ten slotte herinnert Reizen aan
Gekken, in 1886 in de Nieuwe Gids verschenen, als een
reisverhaal. En dit niet zoozeer omdat Reizen ons,
evenals als Gekken ook, dock nu enkel en alleen, in
Marokko breng t, beschrij vend den tocht van Tanger naar
Fez, en helaas niet ook den terugtocht van Fez naar
Tan ger, zooals de oorspronkelij ke opzet van dit boek was
(voorwoord), maar omdat bier in zijn laatste boek Jac. van
Looy weer terugmoet naar dien zaligen, en ten slotte zoo
teleurstellenden tij d, toen de Nieuwe Gids verscheen. In
De Wonderlij ke Avonturen van Zebedeus spookten, soms onbegrijpelijk en benauwend als nachtmerries, de herinneringen,
die dezen karakteristi.eken Nieuwe-Gids- schrijver zoo di.erbaar en weemoedig moeten zijn. En nu her in Tanger
het hotelletje weer terugvindend, dat hij ten tijde van
Gekken bewoonde, ziet hij het voorbijgegane in het heldere
licht dat weemoed er over werpt, dock gaat dan rustig
verder.
Het was een mooie tip; d, j uist toen hij bier was; hoe
bloeiend nieuw leek Holland ons, hoe popelden wij naar elk
to wachten hummer van de „N. G"... toes hij zijn rein besehrijven ging, was het reeds aan 't verworden... ,,Gekken"
moet voltooid zijn in 't sentiment van een wanhopige verwording.. .
Zoo is het levee Loch... van nit zijn raadselaehtige diepte
stuurt het wel een antwoord; maar de aandacht is vaak elders,
dan wordt het niet gezien, nog niet...
Welk een zucht. Daar komt de blindeman aan 't muurtje
hurken. Hij legt zijn stok precies als alle dagen, hij schoffelt
met zijn handen en reinigt zoo zijn plekje en maakt zijn
vloertje vlak gelijk een hoed zijn nest. Hoor hem zuchten,
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diep uit de put van zijn nacht, uit de jammer zijner dagen
tragende omgang... zij ner dagen tragende omgang.
„Allah sider bi" klaagde de zware mansstem (bI. 13).

Er is een bekorende kracht in dit rustige, schijnbaaronverzorg de proza, de kracht van een persoonlij kheid die
tot evenwicht kwam in dit vreemde leven. Of die persoonlij kheid nu bezit wat g ij of ik, lezer, misschien in een
persoonlij kheid het eerst en laatst zoeken, is her minder
de vraag, dan dat w.ij erkennen voor een persoonlij kheid
to staan. En voor een belangrij ke, omdat zij nit de brouhaha
onzer overvolle tijden, die zoo leeg zijn, en nit den wirwar
van reminiscentien veler culturen
ook een zwakke echo
van de bij belsche klinkt soms door dit werk een eigen
stijl heeft veroverd, een stijl die leeft van zien en welks
schild en zwaard is een pen, die met weemoedigen humor
zelfportretten teekent.
Die eigen stijl, vooral in zijn latere en het meest in
dit nieuwste werk persoonlijk wordend, geeft aan Van
Looy's werk blij vende waarde. Wie over eenigen tij d de
periode der tachtigers zal willen karakteriseeren, zal vooral
Jac. van Looy ten voeten nit moeten teekenen. Wat bij
anderen toch min of rneer bewuste houding bleek, zal hij
bij hem natuur bevinden. In de kern van zijn werk zal hij
speuren de natuur van een subliem kind. En omdat dit de
kern vormt van den kunstenaar, zal het werk van Van
Looy blijven; hetzij dan door velen of weinigen gewaardeerd.
Meer dadelij k voor iedereen genietbaar is De Dans des
Levens, door P. H. van Moerkerken Jr. Ook dezen schrij ver,
die nog niet veel uitgaf, boeien de oude tijden weer. De
nieuwe romantiek, wars van het de kunst verdemocratiseeren de materialisme, zoekt bij voorkeur de middeleeuwen,
met hun stij lvolle hooding en grootscb e g ebaren. Niet in
de kruisvaarten, zooals De Heilzge Tocht, dock in den eersten
renaissance-tij d verplaatst ons De Dans des Levens, de beginschets van den hiernaar geuoemden bundel. In den aanzienlij ken edelman Battista Andrea, raadsman en vriend van
den Kardinaal van Arles, wordt ons zulk een renaissancemensch geteekend. Zijn levensleuze is: „wij eerbiedigen en
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beminnen de schoonheid ! Ons geweten in dit onvolmaakte
leven zij de schoonheid !" (blz. 67). De kerk duldt hij, wetende
dat zij tevreden is, als hij „haren schij n m aar on aangetast"
last (ib.), maar de Godheid is voor hem de raadselachtige, en bij al zijn wij sheid en geluk blij ft hem „de
Moira raadselachtig en wreed" (blz. 74). Deze Provencaalsche edelman, voor een concilie, de schrijver zegt niet
waar, me dunkt zoo in Zwitserland vertoevend, vindt daar
in een klooster een monnik, Hans, wi.ens schilderwerk hem
treft. Hij bestelt hem zijn portret, en daarvoor zittende,
opent hij den door het kloosterleven ontgoochelden monnik
een nieuwe wereld. Hij redt hem nit de bedompte kloosteromgeving en zendt hem naar Provence, onl zelf het gereedgekomen portret to brengen aan zijn vrouw, donna Faustina.
Hans leeft op onder den bloeienden hemel van Provence, en
zijn werk wordt rijper van bekoring. Boetende monniken
en een ketter-kluizenaar, een Manichaeer, voor Wien deze
geheele schoone wereld enkel een werk van den booze is
om de mensehen to verstrikken, trachten den zeer ontvankelijken Hans to bekeeren. Doch Battista Andrea, inmiddels
ook teruggekomen, en gaarne met die sombere zelfpijnigers
redetwistende en hen door zonnige wijsheid, en levenskrachtige
vreugde gemakkelijk overwinnende, verlost Hans van alien
twijfel. De poort des levens gaat hem open. Hij leert de
vreugde kennen, ook het geluk van vrouwenliefde, terwijl
zijn werk groeit en aanrij pt met zijn levensvreugde. Tot
de Manichaeische ketter, die in een vlaag van nihilistischen
godsdienstwaanzin een schoon meisje willende slachten,
dock daarin door Hans wordt verhinderd, dezen in zijn
razernij doodelijk treft.
Hans sloeg nog eenmaal de oogen op en zag Maria's gelaat. Zij stood naast haren vader aan zijn sponde. Een glimlach ging om zijn bleeken mood.
„De dans des levens is schoon," fluisterde hij. „Hij is
oneindig, al ligt mijn lichaam hier to sterven. Wat deert
het dat ik verdwijn van de aarde... Ben ik dan eenzaam ?...
Neen, mijn vader en mijn moeder zijn mij voorgegaan; alle
bladeren en bloemen van het vorig jaar stierven zonder
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triorren: veel dieren die gistermorgen geboren werden zijn
gisterenavond gestorven De dood was niet hun vijandin..
de dood is onze zuster. Zij danst mee in den schooners daps
van bet leven. . ." (bi. 73).

Hiermede is de figuur van Hans wel afgerond. Want
zijn eerste werk in het klooster, waardoor hij de aandacht
en de bewondering van Andrea Battista verdiend had,
was een Doodendans geweest, waarin hij de grijnzende
wreedheid van den dood door zijn lieflijke kleurenschoonheid had ,,gemilderd". Wat hij daar als onbewust had
gezegd, nu zegt hij het bewust, na het beleefd to hebben
het leven is een Bans, en zelfs de dood moet meedansen
in den schoonen dins des levees.
Dc flguur van Hans, als belichamiiig eener aesthetisehe
levensopvatting is wel af Zal ook velen bekoren, omdat
ze zoo met inzicht is geteekend, met kennis van zaken,
voor ieder bevatte1k blijft en door geen ongewend woord
of zwaren zinbouw, duister van beknoptheid, de aandacht
stoort. Toch liggen de bezwaren voor de hand. Dat pier
de aesthetische opvatting wordt gehudigd, allerminst de
kunst zal er bezwaar tegen waken. Dat deze aesthetische
evensopvatting zich durft meten met de ethische, de lezer,
die gaarne de Ievensproblemen ziet arbeiden aan het schoone
geheel der kunst, vooral als dit geschiedt in een kiaren,

zonnigen stiji als bier, zal dubbel genieten van een kunst,
die diepen inhoud aan schoorien vorm paart. Dat de aesthetisehe opvatting het wint van de ethische, als de overwinning eerlijk behaald en onweersprekelijk is, wie die er
geen vrede nee zal moeten hebben P Doch als die overwinning er nu eigenlijk geen is. . . P
Die Manichaeër sehijnt mij nitstekend gelukt, en dat
hij ten slotte in een soort nihilistische godsdienstrazernij
eindigt, scliijnt mij buitengenieen edit.
Maar die boetende monnik! Hem wordt verweten dat
hij de vrouwen schuwt, oindat hij niet anders kan, omdat
ze hem verminkt hebben, als Abélard (b1. 46). Ja, dan is
zijn ascese wel minder dan niets waard! En ondertusschen
wordt hij precies geteekend als Savanarola, bekeert door
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zijn vurige boetprediking een geheele stad, die eerst voor
haren heilige alle ij delheden in het vuur werpt, dock
hem ten slotte aan de i nquisitie overlevert (bi. 65). Neen,
deze f guur is eenvoudig misteekend. En met hem de ethische levensopvatting. Neen, zoo gemakkelij k strij kt die
niet de vlag voor de aesthetische. Hoor, met Welk een
eerbied een kunstenaar als Michel Angelo spreekt van
Savanarola. Hoor, hoe deze in zijn zware, schoone sonnetten naast de bellezza ook de yenta verheerlijkt, en naast
de verita ook de bellezza, en ge gevoelt : zoo gemakkelij k
als pier is het pleit tusschen schoonheid en waarheid niet
besl echt.
Ik zeg niet dat dit pier in het geding moest komen.
Allesbehalve ; maar wel, dat wie dit aandurft, het dan ook
niet op een goedkoopje mag oplossen.
Vandaar dat De Dans des Levees wel zeer aangename
en tot op zekere hoogte zelfs voortreffelijke lectuur is,
maar geen groote kun st. Gelij k de schrij ver later zelf zal
zien, als hij ons eens uitvoeriger werk geeft. Nu volgen
in dezen bundel op deze beginschets nog een zevental. De
tweede Jan van den Dom geeft ons een schoone teekening
van den bouwmeester van Utrecht's domtoren, die aan dit
zijn levenswerk zijn liefde en geluk opoffert. Zoodra hij
dit, to laat, ziet, gnat hij in het klooster boete doen. Doch
als hij hoort dat de toren is voltooid, trekt hij nog eens
naar de plaats van zijn glorie en weemoed, en daar sterft
hij, als hij het kruis op de spits ziet klimmen. Deze vertelling treft door eenvoud en waarheid. De zevende
Het Beeld in den Twin brengt ons eveneens in den tij d der
middeleeuweu, in den tij d der Vikingen. Hier wordt het
in de Noorsche saga's zoo bekende thema van mannentwijfel tegenover vrouwentrots goed uitgewerkt, hoewel
het bij werk wat to wazig blij ft. Van de overige geeft een
enkele ook een psychologisch beeld of een natuurbeschrijving uit dezen tij d, dock deze boeien niet zoozeer als die
ons terugvoeren naar oude tijden.
En ook deze, terwijl wij ervan genieten om hun
nobelen toon en aangename atmosfeer, doen uitzien naar
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dieper, persoonlijker werk van dezen schrijver, naar werk
dat zal blijven.
Intusschen, behalve die uit oude tijden aanschouwde
en weer opgewekte schoonheid, moet er toch ook nog een
tegenwoordige zijn. Misschien niet zoo etherisch, wellicht
moeilijker to benaderen in een wereld, die flu eenmaal
allerminst enkel schoonheid is, maar dan ook des to reëeler.
Waarschijnlijk houdt die schoonheid van het realisme altijd
lets van het wrange, dat aan de schoonheid van een gloednieuw beeldhouw- of bouwwerk eigen is, zoolang het nog
niet opgenornen is in zijn omgeving en atmosfeer. Die
schoonheid van het realisme doet mis lichtelijk ontstellen,
toch ook genietend-glimlachen om den durf, om de eehtheid bovenal.
Cyriel Buysse weet van die sehoonheid to vertellen,
en ze altijd opnieuw to vinden. Want nauwelijks is van
hem het eene boek besproken, of een nieuw wacht op aankondigirig,een, zoo niet twee.
De Nachtelijke Aanramding geeft weer van dat Vlaamsche
realisme, waarvan Cyriel Bnysse de meester is. Zonder zich
to vermeien in naturalistische woordpatserij, kan zijn realisme
alles zeggen. Lichtelijk ontstellen we even, maar eindigen
altijd met to glimlachen en om zijn alles durven zeggen
en om het vreemde Leven, dat vangballetje speelt met den
mensch, en om den humor van het weemoedige leven, dat
ten slotte alles op zijn beenen terecht laat komen. Zijn
taal, niet het weidsche, sonore, praehtige Stijn Streuvelsch,
maar het gewone Vlaamsch, het boeren-taaltje van Ylaan
deren werkt pier wel mee, dock hoofdzaak zijn de mensehen,
die hij met liefde teekeiit, maar met een liefde die zoo
weinig blind is voor hun belachelijkheid, dat ze hen eerst
ziet als ze hen zot ziet. Terwijl aan den anderen kant
die zotheid toch weer enkel natuur is, en de gemoedelijkheid zelve. Zoodat Leo, de grappenmaker en wijsgeer van
het gehucht, eigenlijk den toon aangeeft van deze 1Tlaamsche
boerenvertelling, en ook de philosofisehe slotrede houdt.
Maar dit doet eenigszins dronkentjes, want het is de slotrede van een bruiloft. Laten we een willekeurige bladzijde
U. E. XIII 11
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lezen. Iets van de uitvaart van Ivo, den vrek, van hartzeer
gestorven, omdat in de nachtelij ke aanrandi.ng zij n geld
hem ontstolen is. Een boerenbegrafenis dus. Door de buurt
wordt de overledene grafwaarts gedragen, en door de
buurt wordt ook de plechtige lijkdienst bijgewoond. Zoo
uit de kerk gaan ze dan borreltjes drinken, en straks den
uitvaartmaaltij d houden.
In een bende van een twintigtal liepen zij langs den
zandweg door het kale voorjaarsveld, de manners voorop, in
den damp hunner pij pen, de vrouwen daarachter, met wijde,
zwarte kapmantels en bontgekleurde lint-en-bloemenmutsen.
Het regende niet meer, maar de wind loeide steeds snijdend
in de grij ze lucht en deed de slippers en de listen grappig
klapperen en fladderen. Vooral de mannen, die meestal Been
overjas droegen, hadden het vinnig koud. Leo zag paarsblauw
en sloeg voortdurend met de beide armen om zijn lijf; en
de sehrale, strompelige o-beenen van Celestien waren als
twee wrakke, kromme pijlers van een versleten houten brug7
waar de wind doorheen gierde. Af en toe bleef een der mannen met opgetrokken schouders tegen een boom staan, en
ook de vrouwen vlokten zich bier en daar even veer, twee
of drie to gelijk, een oo ;eublik roerloos als donkere stolpen
aan den rand van een alp ker en dan weer overeind staande
en linters-fladderend en slippers-wapperend zich onder druk
gekakel haastend om de anderen in to halen... (bl. 137).

Deze eenigszins grij ze, onzij dige taal is juist geschikt om
dingen to zeggen, die gewoonlij k verzwegen worden. Maar
wie de werkel ij kheid wil weergeven, mag niet alleen het
ideale vertellen : hoe zoo'n buurt, in onbetaalden liefdedienst,
met oprecht vroomheidsgebaar, haren goedgekenden genoot
de laatste eer bewijst, maar vooral hoe de buurt zelf het
opvat en uitvoert. Ging nu een opgesmukte taal aan stadsmenschen indringerig verhalen hoe die boeren wel doen,
we ontstelden werkelij k en kregen weerzin tegen dit realisme.
Doch nu deze eenvoudige taal dit langs Naar neus weg
verhaalt, als wisten we het zeer goed, en had ze het ons
slechts even to herinneren, kunnen we ons niet stooten
aan deze Bingen, die nu eenmaal evenmin to ontkennen
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zijn, als dat op den herfst de winter volgt. En zoo lezen
we onverstoord, glinilachend verder van het begrafenismaal.
t Was ,,soepe-mee-bollekes", natuurlijk, eehte, traditioneele kermiskost en de oogen blonken. Leo verklaarde onbe
vaugen, dat hij, met het vooruitzicht op den uitvaartmaaltijd,
Binds den vorigen avond niets gegeten had, en dat het klokte
van den honger in zijn holle maag. Hij had honger tot in
zijn ooren, beweerde hij onder algemeen proestgelaeh, ja, het
deed hem werkeiijk pijn. daar in zijn kakebeenen, onder aan
zijn ooren, en hij slurpte bet sap en balletjes naar binnen
met een gesmoord geknor van innige geneugte, jets dat hem
deugd deed tot in zijn groote teenen, knurde hij.
Na de soepe-niee-bollekes kwam „bootie-met-wurtelkes"
en na de bootie- met-wurtelkes ,,karmenoaden- en-saucietjesmee saveulen". Aldoor werd bier geschonken en de koppen
glommen, terwijl de gesprekken al luider en luider opklonken.
Zij ateu alien zooveel als zij konden, omdat het voor niet
was. Geheel Leo's blauwgesehoren kin was als met vet besmeerd, en zijn leuke, diepliggende oogjes blonken gelijk
twee waterige sterretjes in zijn paarsrood gezicht. Hij had
zijn bovensten hroeksknoop losgemaakt en in zijn binnenste
scheen een orkanische werking to ontstaan, een hol geroffel
en gerommel, waarop zijn mood zich of en toe, als een veihigheidsklep, even ontsloot. Leo's overdaad was luidruchtig,
maar daarom niet overweldigender dan het stiller naar binnen

werken van Celestien (bi. 139).
Nietwaar P dit is een echte Jordaens. Diens Papetemde
Boer of .brie Koningenfeest. Openhartig, tot op het brutale
af. De tafelvreugden van het malsehe, weelderige Vlaanderen, dat liever lawaaierig zijn welvaren in de herberg
ten toon spreidt, dan het preutsch verbergt. Maar zooals
Jordaens ondertusschen in het roomsche Antwerpen toch
goed calvinist bleef, en slechts schilderde vat hij om zich
heen zag gebeuren zonder er zeif mee homogeen to zijn,
zoo doet ook deze kunst ons aan. Ongemeen scherp, met
schildersoog aanschouwd, en met viot schrijftalent zijn
deze Ylamingen geteekend, zeldzaam echt en waar. Terwiji
die van Stijn Streuvels, even echt en waar geteekend,
toch zoo geheel anders doen. Stijn Streuvels teekent ze
weer van binnen uit, gezien niet alleen met het schilders-
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oog van een groot schrij ver, maar van een kunstenaar,
in wiens werk de volksziel zichzelve teekent. Zeggen we
dat de boeren van Cyriel Buysse dus echter, realistischer
zijn, en die van Stij n Streuvels monumentaler, completer,
dan praten we wellicht onzen mond voorbij. Van binnen
uit en van buiten of kan de kunst het leven benaderen,
dat ze toch nooit volkomen weergeeft, zoodat elke nieuwe
uitbeelding daarvan on ze aandacht vraagt en verkrij gt.
Derhalve geven we onze onvermoeide belangstelling
aan een volgend werk van den productieven schrij ver :
Levensleer door Virginie Loveling en Cyriel Buysse. Wij
wagen ons niet aan de oplossing der vraag wi.e van beiden
hiervan het meeste leverde, en of het alleen beleefdheid
is van den schrijver, dat hij zijn tante den auteursvoorrang
geeft. We nemen het, zooals het ons aangeboden wordt,
een heel eigenaardig verhaal.
Geen Vlaamsch dorpsverhaal, maar een stadsnovelle.
Bovendien meer architectonisch opgebouwd, in drie boeken,
als een roman. Toch een kleine roman, want trots de vijf
en veertig hoofdstukken, bevat hij niet meer dan een driehonderd en vij ftig bladzij den. Ondertusschen toch een
familieroman, van de familie Verpoest to Gent. De oude
Verpoest, steenkolenhandelaar, zien we, door een beroerte
getroffen, die hem de spraak benam, aan zijn stoel gebondern.
Julien, zijn oudste, drij ft de zaak, terwij 1 Florimond, zijn
jongste, op een kantoor werkt. De dikke madame Verpoest
houdt de teugels. Julien, die, nog thuis, in een wild huwelij k
leeft, is voor Naar verloren, maar de vroolij ke, oppassende
Florimond is ' Naar trots, terwijl haar dochters Paulke en
Marina, hun Leven verslijten, de eene met borduren en de
andere met op de piano to tjonken.
In Naar blinde vertrouwen op Naar braven Florimond
brengt ze hem to dicht bij Naar knappe naaistertje, Eugenie,
genoemd Euzeken, die hem nieuwe hemden moet maken.
en aanpassen. Zoodat Florimond de verleiding niet kan
weerstaan, den weg opgaat van Julien, en bovendien bij
woekeraars zich in schulden steekt.
Als Euzeken een kindje verwacht, valt de blind doek
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Madame Verpoest van de oogen, wil zij Florimond dwingen
een rij k huwelij k to doen, wat echter op het laatste oogenblik
mislukt. Het tweede deel v ertelt hoe Euzeken in het
moederhuis Naar kindje krijgt, hoe de oude Verpoest sterft,
en Florimond, hoewel hij beloofd had g eheel met Euzeken
to breken, door berouw, verantwoordelij kheidsgevoel en
liefde g edreven, haar toch weer opzoekt. In het derde
maken we kennis met de Waalsche familie Medard, die
van Madame Verpoest het naast het hare gelegene huis
buurt, en waarvain de zoon, een ofcier, verliefd wordt op
Marina. Het slot is dat Florimond en Marina, nu door huns
vaders versterf over eenig geld beschikkend, aan moeder
vertellen, Florimond dat hij met Euzeke, Marina dat ze
met Medard gaat trouwen. Daar Madame Verpoest noch
Naar gewezen naaistertje als schoondochter, noch een Waal
als schoonzoon begeert, vindt zij dit ontzettend, dock moet
wel berusten, onder protest.
Waarom deze familiegeschiedenis nu Levensleer beet,
is mij onduidelij k. Is dat misschien Vlaamsch voor : vat
het leven leer• t ? Doch dit is dan het eenige onduidelij ke
in dit bock, klaar als water.
Ret eerste wat ons opvalt is de taal. Pit is nu weer
een ander Vlaamsch. Pit is noch van Oost- nosh van WestVlaanderen. noch van Gezelle, noch van Stijn Streuvels,
Cyy riel Buysse of welken kunstenaar ook. Pit is stadVlaamsch, met zijn verdubbeling der persoonlijke voornaamwoorden, en met zijn telkens overslaan in het Fransch,
vooral bij de eenigszins ontwikkelden. Zoodat de dienstbode
enkel Vlaamsch spreekt, de dochter des huizes daar wat
Fransch doorheen gooit. Gelij k. hier :
Zie, madame, 'k wit ekik da percies wel doene ; moar
ge weet gij zuu wel als ik, dat Euzeken hear vaste doagen
het, z'es zij overal gegeerd, azuu 'n neerstig noaisterigske
van-e meiske.
Mama, woarom 'n pakte toch geen meisje die p ier sloapt,
une qui ne doit pas decoucher, lijk overal elders? Wa zij je
mee 'n binnediensterigge, ge 'n keunt ze 't zelfs nog nie
al le doage krij ge (bl. 8! 9 ).
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En dat Fransch, p een, maar dat is een Franschje !
Pat zegt met de grootste verzekerdheid : entrez mais !
asseyez-vous aupres ; certellement, avec plesir.
Pit slecht vertaalde Fransch, door het toch al niet
mooie stad-Vlaamsch heengeklutst, maakt het voor ons
typisch-Belgisch. En daarom zeggen nog vele Hollanders,
die de Belgen kennen, bij het lezen van Stijn Streuvels :
„heel mooi, maar als dit Vlaamsch is, ligt Vlaanderen
zeker niet in Belgic." En hoe moeten gewoon-Fransch
sprekende Walen opkij ken van dit Franschj e ! Kostelij k is
het madame Verpoest in dit taaltje Naar huffs to hooren
verhuren aan madame Medard, en deze daarna aan Naar
zoon to hooren verklaren :
J'avais quelque apprehension pour aller demeurer dans
une y ule

ou l'on pane une langue que je connais pas. Mais

je suis tout etonnee : le flamand ne difere pas aussi essentieliement du francais que je ne le croyais. Figure-toff! J'ai
presque tout compris, en devinant le reste, naturellement
(bi. 290).
De zoon proest het uit van 't lachen :
Mais, ma mere, es to naive. Cette bonne dame a pane
francais tout le temps.
Pas possible, zegt de moeder, hem met twijfel aanziende,
stil blij vende staan : Voyons, to plaisantes !

Wat dan tegelijk begrijpelijk maakt de woede deter
Vlamingen tegen de Walen, die hen achter den rug uitlachen, terwijl zij nog wel zich beleefd afsloofden hun taal
to spreken.
Als in de taal, is voor ons nu in deze menschen lets
opvallends. Wat zijn ze open, oprecht, eerlijk, maar wat
is er eeu buitengewone leegte, en daardoor, gegeven hun
levendigheid, wat een ongelooflijke kouwe-drukte in deze
mensehen !
Vooral in het zeer korte, maar zeer kranige derde
deel komt dit uit. Het meest bij de reeds in het tweede
deel op touw gezette hulde aan den gestorven Verpoest. Deze
was eere-president geweest van een club die tot doel had
niets, toevallig was ontstaan doordat in dezelfde herberg
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dezelfde gas ten elkaar geregeld zagen, then gedoopt werd
Eet-mansclub, en vermaardheid verkreeg door zijn gezellige
excursies, die telkens op reusachtige eet- en drinkpartijen
uitliepen. Die comiteit nu zou haren eere- voorzitter een
monument oprichten, waarvoor per lijsten - ook madame
Verpoest had tegenstribbelend duizend francs moeten
teekenen - een groot bedrag was bijeengebracht. Eindelijk kwam de Zondag der onthullirig, nadat de comiteit
per omzendbrieven en in de locale pers propaganda voor
deze plechtigheid had gemaakt. Zestien maatschappijen
met wapperende banieren, als de Lustige Fanfaren, De
Geboren Poëteri, De Aanbidders van den Teerlingbak, De
V oorstanders der Beschavin g, De Pleizierige Kluchteia aars,
trekkers, onder schetterende marschen vóór de Eetmans
club nit, de stad door. Op het kerkhof schitterende redevoeringen in het Fransch, brallende verzen die den Vlaamschen Leeuw doen brullen, en nieuwere poëzie, die niemand
begrjpt; alles om Verpoest to huldigen. Voor wat P Wat
heeft deze eerzame huisvader, en pretmakende steenkolenhandelaar Loch verricht. Niets! riiets! Doch, wat doet dit
er toe, als de comiteiten maar Zondags optochten met
muziek kunnen houden, en hun presidenten, plechtig aangedaan, maar schoone speechen kunnen houden! ,,Papa
zoe doarover de verwonderste van allemoal geweest zijn,
le plus étonné de tons," verzekerde Marina. Maar de oude
president van de Eetmans-club zoti gemeend hebben dat
reden of geen-reden pier niets toe deed. Ads de comiteiten
maar schoone optochten konden houden door de stad, met
banieren en muziek, en de leute daarna!
En nu dwars door dit leege, echt-Belgische huldigingslawaai de komische aanraking der Waalsche familie Médard
met de Vlaamsche Verpoesten, uitloopeud op het huwelijk
van Marina met den luitenant Médard, terwiji Florimond,
tot ontzetting van madame Verpoest, ten slotte toch met
Euzeken gaat trouwen.
Wat een homerisch gelach om het dolle menschengedoe davert er door dit geheele verhaal, vooral door het
laatste boek.
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Of die menschen ons nu sympathiek zijn is pier minder
de vraag. De mannen zijn het zeker niet, zelfs niet de
beste, Florimond. Hun onbehouwen door het leven rollen,
is wel eerlij k, dock mist alle gratie. De vrouwen hebben
iets meer van haar nahurlijke charme behouden. Moeder
Verpoest, de dikke schommel, meent het goed ; Euzeken
kan wel een aardig moedertj e worden, en madame Medard
heeft wel iets fijns. Doch ook zij laten zich meer leven,
dan ze zelf leven. Zoodat deze menschen ons vreemd blijven
aandoen, als woonden we plotseling eenige blij de en droeve
gebeurtenissen bij in een familie, ons totaal onbekend.
Doch nog eens : dit is de vraag niet. Wel of we deze
menschen zoo zien, dat ze voor ons leven, en wij ze later
zullen herkennen. En dan moet het antwoord luiden : vat
zijn ze echt, volkomen-af geteekend ! Laten ze ons vreemd
blijven, deze Gentenaars, het zijn levende menschen. En
als een kunstwerk ons echte menschen doet zien, hebben
wij tevreden to zijn, en dankbaar.

GIUSEPPE VERDI
(geb. 10 Oct. 1813)
DOOR

Dr. J. DE JUNG.

Onlangs droomde ik, dat ik Koning of Prins-Regent
was. Ik had twee schouwburgen tot mijn beschikking : een
grooteren en een kleineren, waarin ik opera 's van alle
tij dperken liet opvoeren : Italiaansche van Monteverdi tot
Puccini, Fransche van Ranieau tot Debussy, Duitsche van
Dittersdorf tot Strauss, Russische van Glinka tot RimskyKorsakoff; alle in de taal waarin zij oorspronkelijk waren
geschreven.
Op geld behoefde niet gelet to worden helaas, alleen
in een droom vindt men zulk een ideaaltoestand ! zoodat
ook werken konden worden g egeven, die bijna altij d op
het repertoire ontbreken, omdat het monteeren to veel
kost, of omdat zij geen voile zalen trekken, of omdat zij
eenvoudig in het vergeetboek zijn geraakt : werken hetzij
op zich zelf, of uit een historisch oogpunt van beteekenis.
Gluck was er in zijn geheel, maar ook zijn mededinger in
de guest der Parijzenaars, Piccini, was vertegenwoordigd.
Mozart's Idomeneo mocht niet worden gemist. Cherubi.ni en
Spontini werden van het stof dat hen bedekte gereinigd ;
Spohr's ,Jessonda, Weber's Euryanthe en Oberon, Schumann's
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Genoveva voor den dag gehaald. Ik liet Gretry en Grisra
herleven, Wilde weten of de Gluckist Mehul in l'Irato den
Italiaanschen stijl had weten to treffen en hoe hij 't in
Uthal zonder violen had klaar gespeeld; of Schumann's
lof over Boieldieu's Jean de Paris niet overdreven was
geweest en hoe Isouard's Joconde haar bijna honderd jaren
droeg. lk was niet voldaan met Ii Barbzere en Guillaume
Tell, maar eischte ook Hossini's Ceneren Iola, lVLose en le Comte
Ory. De gebruikelij ke Era Diavolo en Domino noir konden
mijn dorst naar Auber niet stillen : La part du Diable,
Lestocq, le Cheval de bronze moes ten er ook aan gelooven
(natuurlijk ook La Muette). Meyerbeer's partituren liet ik,
door zijn bewonderaar Saint-Satins herzien, met veel luister
voor het voetlicht brengen; van Halevy o. a. de door zijn
schoonzoon Bizet voltooide Noe; van Bizet zelf o. a. Djamileh, van Thomas Le Laid. Lortzing en Adam, Marschner
en Smetana, Offenbach en Johann Strauss coudoyeerden
elkaar op mijn programme's. Het was een voortdurende
wisseling van stijlen en nationaliteiten.
Soms schudde mijn schouwburgintendant bedenkelij k
het hoofd, wanneer talrij ke leege rij en stalles en parterre
de uitvoerenden aangaapten, maar ik lachte hem uit.
Ik was niet jong meer, had in ons land op opera-gebied
zelfs niet een „bon ordinaire" gehad en Wilde nu, voordat
het gordijn voor goed voor mij omlaag ging, mijn schade
inhalen en genieten wat ik kon. Of het publiek mij wilde
volgen en genoot; was mij volmaakt onverschillig.
Op zekeren morgen kwam mijn intendant mij over het
repertoire voor de volgende maand raadplegen. Ik bladerde
in de groote lij sten waarop alle opvoeringen vermeld stonden. De afgeloopen maand was bijna geheel aan Wagner
ge wij d geweest ; al zijn werken van Die .Peen of waren opnieu.w gemise-en-sceneerd voor het voetlicht gebracht en
iedereen zei, dat Bayreuth er niet bij haalde. „We moeten
Wagner nu een poosje laten rusten en uit een geheel ander
vaatje tappen", zei ik.

Mijn intendant hoog.
„Heeft u een idee P", vroeg ik.
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Mij n intendant keek als iemand die berstens vol ideeen
zat, maar hij zei niets. 't Was een beste kerel, met weinig
initiatief. Terwijl hij naar een antwoord zocht, kreeg ik op
eens een lumineusen inval. 1813 was het geboortejaar van
Wagner, maar in 1813 was ook Verdi geboren. „Een Verdicyclus", riep ik nit.
„Zooals ITw Majesteit belief t", sprak de intendant.
„Ja, maar geen gewone, een complete cyclus. Niet alleen
Ernani, Rigoletto, Trovatore, Traviata, gevolgd door Un ballo
'in maschera, Aida, Otello en Falsta jf. Ikk moot nleer hebben.
Ik wil ook Na bucco, Luisa Miller, Macbeth, Simon Boccanegra,
La forza del destzno en Don Carlos."
Mij n intendant keek verbij sterd. „Het kan Uwe Maj esteit niet onbekend zijn," zoo begon hij schuchter. , . .
„Wat ?" viel ik hem haastig in de rede. „Dat die
opera's nerg ezis hebben stand gehouden, La forza del destzno
alleen nog in Italie ? Dat Nabucco al de gebreken heeft der
onrijpe ongebreidelde jeugd? Dat Luisa Miller en Macbeth
elk missehien hoog stens vier of vij f tooneelen bevatten
die nog de moeite der opvoering loonen ? Dat de tekst van
Boccanegra verwarder is zelfs dan die van Ii Trovatore, die
van La forza nog neerdrukkender dan die van Aida P Dat
Don Carlos langer duurt dan de langste opera van Meyerbeer ? Dat alles moge waar zijn, ik wil ze toch leeren
kennen. Bestel de partituren bij Ricordi to Milaan en laat
signor Campanini dadelijk bij mij komen." (Campanini had
ik pas geengageerd na het succes van de jubilé-opvoeringen
to Parma. Voor Italiaansche operas kon ik geen beter
dirig ent verlangen, en Toscanini vas niet to krij gen :
Amerika houdt hem 's winters vast). Vol van mijn plan liep
ik heen en weer, struikelde over eon voetkussen en word
Van den val wakker....
Ig oe levendig was mijn droom geweest ! Hoe duidelij k
had ik mijn intendant gezien -- wat drommel, op Wien
leek hij Loch ? en het betenterde gezicht dat hij zette,
Coen ik al die die obscure opera's van Verdi opnoemde !
De lezer kij kt misschien niet minder verbaasd en zal vragen
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wat mijn droom to beteekenen heeft en waarom ik het
noodig achtte dien to vertellen. De zaak is deze, dat ik,
na mij een pons met Verdi to hebben bezig gehouden, tot de
overtuiging ben geraakt, dat, om Verdi to kennen, men
hem over zijn geheelen ontwikkelingsgang dient to volgen
en verder dat men hem bij ons eigenlijk nog slechts half
kent, ja een beetje miskent.
Ret eerste zal vreemd klinken waar het een componist
betreft Wien de draaiorgels een even orngewenschte als
ondragelijke populariteit hebben bezorgd, van Wien een
aantal opera's sedert onheugelijke tijden deel uitmaken van
het Fransche en in de laatste jaren ook van het Italiaansche
Opera-repertoire. Toch is het zoo. Want die opera's, het
zij n altij d dezelfde vier of vij f en Verdi schreef er twintig
(Diet meegerekend een aantal zoo goed als doodgeborene).
Wil men Verdi werkelijk begrijpen en vooral de evolu.tie
in zijn stijl, dan is het noodig ook aan zijn overgangswerken eenige aandacht fie schenken.
Er is weer. Aan Fransche artisten en dirigenten ontbreekt
in den regel de rechte voeling met Verdi, wiens muziek,
bij na altij d weer de vrucht van inspiratie dan van overleg,
iets warms-ongebondens heeft, dat zich niet zonder bezwaar
aan banden laat leggen. Men komt er Diet met streng de
maat slaan en stipt in de maat zingen. Hier is geven en
ne men een eerste voorwaarde. Het is muziek, die correct
moet worden ingestudeerd en... vrij worden vertolkt. Dat
gevoelen de Fransche uitvoerenden niet (de Duitsche en
Hollandsche evenmin) en het gevolg is een nuchterheid,
een koelheid die de werking sterk benadeelt. Met de Italianen
is het een ander geval; zij begrijpen deze muziek, maar
laten zich to veel gaan, wanneer hun artistieke beschaving
geen gelijken tred heeft gehouden met de ontwikkeling
hunner vokale middelen en dat is doorgaans to constateeren. Aan den eenen leant dus sti j fheid, aan den anderen
leant bandeloosheid ; of to weinig, of to veel leven. Over
het geheel intusschen zal Verdi het meest to lij den hebben,
wanneer zijn muziek niet door Italianen wordt gezongen.
Ieder herinnert zich wel het slot van het Miserere-tafereel
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van be Trouvere, waar Leonore en Luna hun gevoel lucht
geven, de een over Manrique's redding, de ander over het
vooruitzicht dat Leonore hem eindelijk zal toebehooren.
Zij doen dat in een zeer viug tempo, en hebben veel woorden
en noten to ,,maken". Arnie Fransehe zangers! Het was
steeds benauwend-komisch hen in zulk een hartstochtelijke
finale to hooren en de toehoorder haalde ruimer adem wanneer
het vallen van het gordijn een einde maakte aan hun
happen naar adem. Hoeveel er van Verdi in het Fransch
verloren gaat werd mij eens duidelijk to Londen, toen ik
Un ballo in masehera hoorde. 1k meende die opera door herhaalde opvoeringen bij de Fransehe Opera tamelijk goed
to kennen, maar herkende ze nauwelijks toen ze (o.a. door
Caruso en Selma Kurz) in haar eigen taal werd gezongen
Aangezien nu, bij ons, Verdi in hoofdzaak door vertalingen is bekend geworden, is het niet vreemd dat hij
daardoor in een ongunstig lieht is komen to staan, waaruit het niet gemakkelijk zal zijn hem weg to krijgen. Ten
nadeele van Verdi komt nog bij ons de houding der Duitsche broederen, die hem eveiieens in hoofdzaak door vertalingen kennen, die nog verder dan wij van de Italianen
afstaan (wij waxen steeds vrij cosmopolitisch) en Wier uitspraken ons dikwijls sterker hebben beInvloed, dan wij het
ons zeif wel willen bekennen. Nu heeft het misschien nog
langer dan bij ons geduurd, dat men in Duitschland en
Oostenrijk Verdi ,,au sérieux" nam. Terwjl hij in zijn
vaderland al dadelijk enthusiasme wekte, met zijn Nabueco,
en men daarin jets nieuws en oorspronkelijks moist to waar
deeren, kon de Duitsehe critiek niet p een komen over de
trivialiteit en ruwheid der muziek. Niemand kon ,,ahnen"
dat deze comporiist eenmaal het Italiaansche repertoire
geruimen tijd geheel zon beheerschen. ,,Wij Duitsehers",
zoo schreef Hanslick, jaren geleden, ,,merkten ter nauwernood een wezenlijk onderscheid tusschen de (eerste) opera's
van Verdi en de gelij ktij dig e van een Mercadante, een
Pacini, een Donizetti, hoogstens ,,ein derberes Dreinfahren
mit kecker Rhythmik and Instrumentirung". De Italianen,
natuurlijk beter vertrouwd met de fijnere verschillen in
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hun eigen muziek
zoo komen de negers elkander zeer
ongelijk voor terwijl ze voor Europeanen alien hetzelfde
gezicht hebben de Italianen gaven in elk geval bij
Verdi's eerste proeven blijk van een „scharfere Spiirnase"."
Dezelfde Hanslick moest later nog sterker bakzeil halen.
Na Un hallo, La forza en Don Carlos meende hij
en
niet alleen hij dat het met Verdi's scheppende kracht
gedaan was, dat „het verloochenen van het weer populaire
element ter wille van een hooger dramatisch ideaal, het
opgeven van de melodie" een getuigenis van armoed e was
en hij voegde er bij : „men verlaat de melodie niet, zij
verlaat ons". Maar daar kwam A ida ; Hanslick moest
erkennen dat hij „etwas voreilig" had geoordeeld na het
eenmaal hooren van Don Carlos. „Aida heeft tot mijn
levendigste vreugde bewezen, hoezeer ik mij toen heb vergist .. , . De Duitsche critiek, anders bij leans vij andig tegenover de Italiaansche opera-muziek, heeft op verblij dende
wij ze recht laten wedervaren aan de kwaliteiten van Aida.
Misschien voert dat menigeen eindelij k tot de bekentenis,
dat een componist, die thans " op g evorderden leeftij d zooveel lof oogst en verdient, toch ook vroeger niet zoo
heelemaal waardeloos kan zijn geweest, als de strenge
kritiek hem sedert vijf en-twintig jaren afschildert."
Aldus getuigde de man die vroeger had geschreven :
„Verdi is met al zijn intelligentie, zijn levendig, krachtig
temperament „eine gemeine Natur"." Men ziet : 't kan
verkeeren.
Verdi wordt nog miskend, schreef ik. Inderdaad, want
vooroordeelen kunnen ongelooflij k taai zijn. Ook al denkt
thans Duitschland heel wat gunstiger dan to voren over
Verdi, vooral nadat hij op Aida nog een Otello en een
Falstaff had laten volgen, deze beide laatste werken zijn
betrekkelij k nog weinig verbreid en een deel der operagangers staat vrij wel tegenover Verdi op het vroegere
standpunt (het yolk heeft Verdi van het begin of aangehangen en is hem trouw geweest, ten spijt van andere
stroomingen). Voor zeer velen, ook in Duitschland, is hij
gebleven een ump-ta-ta-orkest; een tenor die een geweldige
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keel opzet en ten slotte een hooge C in de zaal slirigert;
een sopraan die op een smachtend Andante een dartel
Allegro laat volgen; een alt die van jets heel treurigs in
waistempo zingt; dansrhythrnen bij tragische toestanden;
in een woord draaiorgelmuziek, gekoppeld aan gebrekkige,
vaak griezelige teksten zonder psychologische of dichterlijke waarde 1). De libretto's van Verdi's vroegere opera's,
Nabucco, Lombardi, Ernani, Attila, Macbeth, La battaglia di
Legnano bevatten altijd lets, door de stofzelf, de dramatische
situatie, of de tekstwoorden, dat het revolutionaire gevoel
van het naar bevrijding en eenheid smachtend Italië kon
streelen en voeden. Stornien van bij val doorbruisten telkens
de zalen, wanneer bijv. in Ernani het koor A Carlo quinto 2)
sia g'oria e onor' zong, of Ezio in Attila: ,,Avrai hi l'universo resti I'Italia a me", of Macduff in Macbeth ,,La
patria tradita". Na La battaglia di Legnano wend Verdi
voorgoed de componist der revolutie in Italië. Bij de opvoeringen deter opera to Rome (1849) heerschte een onbeschrijfelijke geestdrift en de schouwburg dreunde van de
kreten ,,Leve Verdi, Leve Italic !" De muziek van Verdi
werd van nu of voor de Italianen de uiting van hun diepst
vaderlandsche gevoel. Overal, op straat, in vergaderingen,
bij feestelijke gelegenheden weerkionken zijn motieven en
vandaar, zooals Monaldi opmerkt, dat de Italiaansche revolutionairen geen behoefte gevoelden aan een gemeenschappelijk volkslied, zooals bijv. de Franschen in hun ,,Mar1) In een aantaI earicaturen geen verwerpelijke maatstaf tot beoordeeli n g van do openbare meening - wordt Verdi voorgesteld aan een handorgeltje draaiend. Een alleraardigte caricatuur van Marcelin stelt twee
Parij selie ,,Lebeininner" voor in een loge van do ,,Italiens" bij een opvoering
van Ii Trovatore. ,,J'aime toujours la chanson d' Azucéna", zegt de een met
een beaat gezicht tot den ander. ,,C'est si pathOtique, n'est ce pas? " - ,,Non,
inais a me rappelle une petite femme que j'ai fait valser sur net air

la!"

En nog na Verdi's flood hevatte de ,,Flo}i" van Weenen eon caricatuur
waarin Iiij word voorgesteld als orgeldraaier. Voor de poort van hot Paradijs
vraagt hij toegang. Daar steekt Wagner bet hoofd nit een venster en roept
Sauct Peter toe: „Fortier, s nhi lt dozen walsfabrikant do deur uit !"
2) Hot pnbhek licit bet telkeus bisseeren en zoug moe, ,,Carlo quinto"
door ,,Carlo Alberto" vervangerid.
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seillaise" hadden gevonden. Een en ander is voldoende
geweest om velen tot de conclusie to brengen dat Verdi
eigenlijk door de staatkundige omstandigheden groot is
geworden. Zeker : men kan toegeven dat deze er toe hebben
bijgedragen Verdi in zijn vaderland op den voorgrond to
doen treden, maar het zou al to dwaas zijn aan to nemen
dat opera's als Rigoletto, Traviata, Un ballo, Aida, Otello,
Falstaj/' niet hun weg zouden hebben gemaakt al had
Verdi niets to voren gecomponeerd. Perinello is zelfs van
meening, dat niet de politiek de muziek van Verdi, maar
omgekeerd de muziek van Verdi de politiek machtig heeft
geholpen. „Evenals in het oude Griekenlan d heeft ook in
Italie de muziek een belangrij k aandeel aan het openbare
levee", aldus is zijn betoog ; „het yolk, van nature muzikaal
aangelegd, stond, Coen de muziek de ontwakende hoop op
vrij heid krachtig voedde, als een man op en schudde het
gehaate vreemde juk af. En Verdi, die door zijn muziek
de massa in geestdrift tot de daad bracht, verdient to
worden beschouwd als een der grootste patriotten ; hem
komt de lauwer toe, zooals men dien den besten staatsman
of veldheer wijdt". De groote dichter Giosue Carducci
dacht er blij kbaar ook zoo over, Coen hij in 1889 aan Ugo
Peschi schreef : „Giuseppe Verdi co' primi palpiti dell'
arte giovine presenti e annunzio la patria risorgente.
Oh canti indimenticabili e sacri a chi nacque avanti i11848 !
Giuseppe Verdi con la gloria dells grande arte superstate
adorna ed esalta nel conspetto delli genti la patria risorta.
Gloria a lui, immortale, sereno e trionfante, come l'idea
della patria e dell'arte 1).
Toen Verdi zijn loopbaan begon was het lyrisch tooneel
in Italie niet veel meer dan een podium, waarop zangers
1) „Giuseppe Verdi heeft met de eerste hartkloppingen der j onge
kunst het herboren vaderland voorgevoeld en aangekondigd. 0, zangen,
onvergetelijk en heilig voor hen die vbor 1848 werden geboren ! Giuseppe
Verdi siert en verheft met den roem der groote levend gebleven kunst,
ten aanschouwe der volkeren, het herboren vaderland. Eere aan hem,
onster$ijk, verheven kalm en zegevierend, gelijk de idee van vaderland en kunst".

(HUSEPP1 VEIU)I,

253

en zangeresseil om de beurt of to zamen met hun zamigkunst schitterden; een opera-libretto niet veel meer dan
een aanleiding voor den componist om arias en duos to
schrijven. Solera, Cammarone, Piave, die Verdi's eerste
libretto's dichtten, maakten het zich dan ook niet moeilijker dan anderen nit dien tijd. En then de componist aan
Schiller, Shakespeare, Victor Hugo, Byron, Voltaire de stof
liet ontleenen voor de dramatische operas, waartoe zijn.
hartstochtelijk temperament hem dreef, ontbrak het hem
zeif aan de noodige cultuur, om van de buitenlandsche
producten meer dan de uiterlijke schoonheden to kiinnen
begrjpen. Hij kende, aithans toen, noch Duitsch, noch
Engelsch, anders zou hij vermoedelijk zijn goedkeuring
niet hebben gehecht aan de grof getimmerde en weinig
dichterlijke, songs iiiterst smakelooze teksten, die men hem
voorleg de, zooms die van I due Foseari (naar Byron),
Macbeth, Ii Gorsaro (naar Byron), Simon Boecanegra (naar
Schiller's Fiesko), alle van Piave; of die van Giovanna
d'Arco en Lnisa Miller (naar Kabale and Liebe) en A izira
(naar Voltaire). Piave bijv., die ook de libretti schreef van
Ernani, 1?igoletto en Traviata, had weinig dichterlijk talent,
maar een zekere vaardigheid; daarbij was hij uiterst
volgzaam, altijd bereid to veranderen, pier lets bij to
voegen, daar weg to laten, al naar gelang dit Verdi behaagde, want al van Nabucco of liet Verdi zijn Italiaansche
librettisten volstrekt niet vrj en zij moesten naar zijn pij pen
dansen. Piave effaceerde zich geheel - ,,El mestro vol cussi
e basta," placht hij in zijn Venetiaansch dialect to zeggen
- en dat nam Verdi voor hem in. Later besefte hij wel
dat Piave niet altijd de nieest gewenschte medewerker was
geweest, getuige een mededeeling van Pongin over Simon
Boccanegra. In 1875 was Verdi op de doorreis to Keulen;
een Duitsch gezelschap gaf daar Schiller's Fiesko, Verdi
ging dat stuk zien en riep getroffen uit: ,,Wat had Piave
daaruit een rnooien tekst kunnen putten !" HiJ besloot
toen al Boccanegra om to werken en het was Arrigo Boito, die
den tekst van Piave voor hem veranderde, toen Simon Boccanegra in een tweede lezing to Milaan zou worden geg even.
0. E. XIII 11
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Over het geheel liet de algemeene ontwikkeling op
letterkundig en muzikaal ggebied in het Italie van het
midden der vorige eeuw to wenschen over; is het zoo vreemd
dat Verdi, de zoon van een klein herbergiertj e in een
gehucht bij Bu sseto, . die al op zijn lie jaar ten deele in
zijn eig en onderhoud moest voorzien en, terwijl hij ij verigg
muziek studeerde en orgel speelde, als bediende werkzaam
was in den handel in koloniale waren gedreven door den
vermogenden Barezzi (later Verdi's schoonvader), niet veel
tij d had zich to verdiepen in de letterkunde van andere
lan den ? De omg an g met kunstenaars en letterkundigen to
Milaan, de bezoeken aan Parijs in 1854 en 1855, de kennismaking met Scribe, werkten uit den aard der zaak vormend
op den jongen maestro en bleven dus niet zonder invloed
op de keus en den inhoud der later door hem gecomponeerde libretti. Maar hoewel Leon Escudier in zijn ,,Souvenirs" hoog opgeeft van Verdi's letterkundige ontwikkeling
(il s'initia aux beautes des theatres francais, anglais, espagnol et allemand, it voulut tout connaitre", etc.), verstond
Verdi nog in 1875, toen hij Fiesko to Keulen zag, geen
Duitsch, zegt Pougin, en men begaat wel Been onrecht
jegens den meester, met aan to nemen, dat hij het op het
gebied der vreemde letterkunde eerst vrij laat tot een zekere
hoogte bracht. De omstandigheden echter voerden hem
betere medewerkers toe. Van de eerste librettisten was
trouwens Solera verdwenen (hij ging eerst naar Spanje,
later naar Egypte) ; Cammarano mocht de opvoering van
van de door hem g edichte Trovatore niet beleven. En na
La Traviata werkte Piave nog slechts in La forza met
Verdi samen. Het libretto van Les Vepres Siciliennes was
van Scribe, dat van de eveneens voor Parijs gecomponeerde
Don Carlos van Mery en Du Lode. Somma's Un ballo ire
maschera was gevolgd naar het libretto dat Scribe Auber
voor zijn Bal masque had geleverd. Aicla had dramatisch
drie vaderen : de bekende Egyptoloog Mariette Bey voor
de stof, Du Lode, die het libretto in Fransch proza
schreef, en Ghislanzoni die dat in Italiaansche verzen overbracht (Verdi zelf bedacht de finale der laatste acte, met
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het liorizoiitaal in tweeëii gescheiden tooneel). Men weet
dat nienlaild minder dan Boito Olello en Falstaff' voor Verdi
dichtte, teksten die Shakespeare niet onwaardig worden
geacht en in elk geval huizen hoog staan boven het
gros der opera-libretti. Kortom, zoo er grond is voor de
verzuchting van Torchi: ,,T libretto di Verdi e pel critico
una pillola amara", zij geldt voor Verdi in de eerste heift
van zjn loopbaan, niet Voor den lateren.
Een analoge ontwikkeling en toenemende verfijning is
bij Verdi op muzikaal gebied waartenemen, naarmate men
vender bij hem konit. Men zon zjn ,,oeuvre" kurinen vergelijkell bij een rivier, die bij Naar monding heel wat sljk
meevoert; in Naar onstuimige vaart over steenen blijft dat
slijk achter en de aanvankelijk troebele wateren worden
hoe langer hoe helderder. Zelfs de warrnste vereerders van
den componist kuiinen niet loochenen, dat hij althans tot
op LTn ballo toe sour allerbedenkelijkst slordig en mw
kan worden. Camille Bellaigue voegt er bij, dat Verdi, waar
hij ,,mauvais" is, zoo is niet omdat hij to kort schiet, maar
,,plutOt par abus et par excès; it l'est avec franchise et presque avec audace" (Hanslick sprak van ,,ästhetischen bösen
Willen"). De Carmen-componist ream Verdi in bescherming
(dat was in 1867), zeggend dat men van een kunsteriaar
niet moet vorderen de eigenschappen die hem ontbreken,
maar moet weten to profiteeren van die Welke hij bezit.
Toegegeven dat Verdi niet ,,gedistirigeerd" was, waxen
Michel Angelo, Homerus, Dante, Shakespeare, Beethoven,
Cervantes, Rabelais dat wel, vroeg hij niet ten onrechte 1).
Zoo het waar is dat Verdi dikwijls zjn opera's ontsiert
door in het ruwe en Platte to vervallen, men kan de stelling
ook omkeeren en er op wijzen, dat naast veel ruws in zjn
muziek een enorme dramatische kracht en een rijke vinding
steken. En dan: veel hangt van de muzikale vertolking af.
Het gnat met motieven als met menschen. Door een geringe
verandering in zijn gewone haardracht, kleeding enz. kan
een gentleman uiterlijk iets ploertigs krijgen. Zoo kunnen
1) Zie Onze Eeuw, 1912: ,Bizet betwist".
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een kleine ve•andering van tempo en rhythmus, een verplaatsi.ng van het accent en een machin ale voordracht, een
nobele opera-melodie tot een straatdeun doen naderen. In dit
opzicht hebben de draaiorgels veel kwaad gesticht. Zij zijn
bijv. oorzaak, dat een pathetische melodie uit Norma bij
ons op de woorden „Joost de wandelaar" enz, kon worden
„abgeleiert", het niet minder pathetische „Dieu m'eclaire"
nit La Juive zich de woorden „Laat ons drinken, laat ons
klinken" moest laten welgevallen en Azucena's aandoenlijk
schoon „Ai nostri monti ritorneremo" (laatste acte van Ii
Trovatore) de potsierlijke verbinding meet „Rij is van ledderom,
hij is van koek". Het ligt veel in de hand van de dirigenten
en de zangers, het triviale bij Verdi tot op zekere hoogte
aannemelij k to maken, to adelen. W at de zoogenaarde
„Kraftstellen" aangaat, die Verdi bij de zangers gevreesd
maakten en hem van Hans von Billow eertijds den bijnaam
„Attila der Kehle" bezorg den, dezen komen gaandeweg
zeldzamer voor; de traditioneele verdeeling der aria in een
langzaam en sneller gedeelte (die ik voor mij zelf niet zoo
of keuringswaardig kan vinden en die men ook bij Mozart,
Beethoven en Weber, weliswaar beter gemotiveerd, aantref't),
vervalt met Un ballo. In deze opera komt Verdi's laatste
eoloratuur-partij voor: die van den page (Gilda, Leonora, Violetta zijn dat trouwens slechts ten deele, al hebben de
coloratuur-zangeressen zich daarvan meester gemaakt). We
zien trapsg e wij ze den stij 1 gelij ker worden, de contrasten
minder geweldig, het koor ik zou bijna zeggen „fatsoenlijker" (men denke aan de hovelingen in Rigoletto en aan
de priesters-krijgslieden in Aida). Men stelle de dansmuziek
van de le acte van Rigoletto, of het „choeur danse" van
La Traviata naast de dansmuziek achter de coulisse in
Un ballo, of die van La forza, of de verrukkelijke dansen
in Aida en men zal beseffen hoezeer Verdi ook op dit gebied is vooruitg egaan (het kamp-ballet in Ii Trovatore is
m. i. zeer geslaag d). En, last not least, zien we Verdi's
orkest steeds interessanter, karakteristieker, zelfstandiger,
rij ker worden.
Het is her de plaats op to komen tegen de zoo niet
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altijd duidelijk uitgesprokeii, dan toch vrij aigemeen heersehende meening, dat Verdi, door de natu'ur met een rijk
rnelodische ader bedeeld, als musicus Loch eigenlijk weiriig
to beteekenen had en weinig muzikale vorming bezat: een
meenirig die misschien kracht vindt in het algemeen bekende feit dat Verdi, Coen hij aan het Conservatoriurn to
Milaan wilde studeeren, daar niet werd toegelaten. De
waarheid is dat Verdi zich zees jong reeds, to IRoncole,
een zekere vaardigheid op het oigel en het klavier had
verworven. Do omgang met Barezzi was hem zeer nuttig,
want Barezzi was niet alleen een virtuoos finitist en
kiarinettist, hij was een good kenner van de muziek (ook
van de oude). In zijn waning hield de Societ y Filarmonica van Busseto, waarvan Mj voorzitter was, haar repetities; de jonge Verdi sloeg de groote trom in het orkest.
Barezzi hot Verdi niet alleen in zijn zaak de boeken bjjhouden, maar ook partituren kopiëeren. Wat meer is, do
jonge componist had gelegenheid zijn eerste werken to
doen nit voeren: eon aantal marschen, een ouverture voor
militair orkest etc. (op 15 jarigen leeftijd geschreven), en
eigen concerten voor kiavier, stukken van Hummel en
Kalkbrenner to spelen (zijn paradestuk was de door hem
zeif voor kiavior bewerkte ouverture van Guillaume Tell).
In dei4 tijd to Busseto valien ook nog eon aantal serenades,
cantates, arias, due tten, ccii ,,Stahat Mater" enz. Op 16jarig en Ieeftijd reeds kon Verdi aldaar zijn leermeester F.
Pro vesi als organist opvolgen en tegel(jk met do muziek
studeerde hij ijverig latijn bij den domheer P. Seletti.
Toen Verdi 18 was, verklaarde IProvesi dat do j onge man
nu naar Milaan moest gaan om zjmi studies onder beroemde
meesteis vort to zetten. Door Barezzi (die het eerst den
grooten muzikalen aanleg van Verdi had erkend) en anderen
daartoe in staat gesteld, begat Verdi zich inderdaad naar
Milaan, met hot plan naar het Conservatorium to gaan,
maar hij weed niet toegelaten. Volgens Fétis, omdat do
directeur van hot Conservatorinmn, Basily, door Verdi's woinig
artistiek uiterlijk word afgesehrikt! Volg ens Paravicini, omdat volgens hot regiement goon leemlimigon bovon do l4jaren
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moehten worden opgenomen, en Verdi bijna 19 was. Tegen
deze lezing evenwel pleit het door Verdi zeif erkende feit,
dat hij na zij n schrifteli j ke aanvrage om to worden toegelaten, in het Conservatorium „een soort van examen"
onderging, waarbij hij eeni;e zijner composities overlegde en
een klavierstuk speelde in tegenwoordigheid o.a. van Basily
en van Rolla, aan wien hij door Provesi was aanbevolen.
Ongeveer acht dagen later vernam hij van dezen dat hij
maar niet aan het Conservatorium moest denken en Rolla
ried hem to Milaan bij een privaat leeraar to gaan. „Ik
hoorde niets nieer van het Conservatorium", schree e Verdi
aan Capponi. „Ik kreeg Been antwoord op mijn aanvrage.
Niemand sprak mij, v6or of na het examen, van het reglement en mij is niets bekend van de door Fetis meegedeelde
uitspraak van -Basily". Hanslick weet intusschen mede to
deelen (hij vermeldt de bron niet), dat Basily, een strenge
drooge schoolineester zonder artistiek vuur, niet in staat
was in Verdi eenig talent to ontdekken en hem kortweg
afwees weg ens gebrek aan „musikalischen Fahig keiten",
terwijl Pougin, die veelal trouw Monaldi volgt, zich even
als deze aan Verdi's verklaring houdt en een formeele afwijzi.ng niet, wel een bedekte weigering aanneemt. Van de
latere biographen acht Perinello de zaak nog gehuld in
een raadselachtig duister waarin het niet gemakkelijk zal
zijn licht to ontsteken. Bellaigue, die door zijn vriend Boito
Loch daartoe wel in staat zou zijn geweest, bepaalt zich tot
de mededeeling dat Verdi tweemaal to Milaan vertoefde :
den eersten keer, in 1832, joist lang genoeg om „se faire
refuser au Conservatoire et de recevoir les lecons du maestro
Lavigna", zonder iets van de oorzaak of de omstandigheden
waaronder de afwij zing plaats had to zegg en.
Verdi volgde den raad van Rolla en koos Lavigna,
oud-leerling van het Conservatorium to Napels, als componist
van opera's bekend en toenmaals kapelmeester van de Scala
to Milaan, tot leermeester. Uit een bij Monaldi voorkomende
anecdote blijkt, hoe fi jntjes Verdi zich over Basily's al dan
niet formeele afwijzing wreekte. Op zekeren avond ontmoetten beiden elkaar bij Lavigna. Basily klaagde over het
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treurige resultaat van een OI1COUS voor kapelmeester en
organist van de San G-iovanni-kerk to Monza. Van de 28
mededingenden had geen het door Basily opgeg even fugathema naar behooren weten to ontwikkelen. ,,Wel", zei
Lavigna, een beeije ondeugend, ,,ik wed dat Verdi het er
beter zou hebben afgebracht. Hoe is Loch ook uw thema?"
Basily schreef het op. Lavigna gaf het aan Verdi, zeggend:
,,Ga daar aan deze tafel zitten en probeer het eens". En
de beide ouderen zetten hun gesprek voort totdat Verdi
opstond en zei dat hij klaar was. Basily bekeek zijn werk
en was blijkbaar verrast: „leer goed, zeer schoon". riep
hij nit. Ten slotte vroeg hij waarorn Verdi er ook nog een
(zeer mooi en geestig geschreven) dubbelen canon bijgevoegd had. En Verdi antwoordde blozend: ,,Uw thema
kwam mij wat droog voor en ik wilde het een beetje
rijker ontwikkelen". Basily beet zich op de lippen en zweeg;
van then tijd of wend hij bevriend met Verdi, die nimmer
op zijn afwijzing zinspeelde.
Dc anecdote is meer historisch dan biographisch van
beteekenis, merkt Monaldi op. Zij bewijst hoe ernstig de
muziek werd beoefend en hoe onjuist de meening is, dat
het de groote meesters van dien tijd aan theoretische
muzikale vorming ontbrak. „Rossini, Bellini en Donizetti
studeer den niet minder ijverig dan dit -khans geschiedt en

zoo zij van hun theoretische kennis slechts zelden gebruik
maakten, wil dat niet zeggen, dat zij die niet bezaten. Zij,
die de inleiding van Norma, de Ruth-scene in Tell, de
finale van Lucia en de 4e acte van La Favorite schrijven
konden, gaven tegelijkertijd blijk van artistiek talent en
theoretische ontwikkeling". Dat Verdi in staat was tijdens
zijn verblijf to Milaan na drie repetities een uitvoerinig van
Die Sc/iöpfuny to dirigeeren, bij ontstentenis van den daarvoor aangewezen leider der Societ y Filodrammatica, en dat
hij daarinede eer inlegde, bewijst dat Verdi toen reeds
niet de eerste de beste was 1).
Evenals de Franschen liepen de Italianen in die dagen
1) Bijiia up denzelfdeii leeftijd (19) behaalde Rossini (in 1811) zijn eerste
grout suoces to Bologna ook met hut dirigeeren van Haydn's Schop/ung.
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niet met hun geleerdheid to koop en dat wend ook niet
begeerd 1). De tang, de melodie was hoofdzaak, het orkest
werkte meer begeleidend, aanvullend dan zelfstandig en
dat bleef nog lang aldus nadat Verdi begon to componeeren, ook omdat de werken nit het buitenland niet zoo
spoedig tot Italie doordrongen. Toen Meyerbeer daar weer
bekend werd en later Wagner over de Alpen kwam, begon
men in Italie andere eischen to stellen en we zien Verdi
gaandeweg lang zarner produceeren. Terwij 1 hij in zijn eersten
nog onrijpen tijd elk jaar geregeld een of twee opera's schreef,
later nog twee zoo gansch verschillende werken als Trovatore en
Traviata bi j na tegelijkertijd componeerde (tusschen de ,,premieres" tier opera's liggen slechts 45 dagen), verliepen er
telkens twee jaren tusschen zijn volgende opera's, tusschen
Un ballo en La forza weer dan drie jaren, tusschen La
forza, Don Carlos en Aida meer dan vier jaren. Dat dit
niet lag aan vermindering in scheppende kracht bewees
Aida ten duidelijkste. Neen, men moet het er voor houden
dat Verdi langzamer werkte, omdat het orkestrale van
karakter was veranderd en veel weer tij d vorderde. Door
Monal di weten wij, dat Verdi altij d gewoon was zijn work
in twee perioden to scheiden : die van den gedachtenarbeid
en die der materieele uitvoering, zoodat hij niet eer naar
de pen greep, alvorens hij het geheele vokale en althans
in omtrek het instrumentale zij ner opera in den geest goreed had. Aanvankelijk, toen de melodie geheel op den
voorgrond stond, duurde de geestesarbeid langer dan, de
materieele uitvoerin g ; later wend dat anders. „Sedert het
symphonisch beginsel in het muziekdrama is doorgedrongen",
aldus Monaldi, „is de arbeid der instrumentatie van zelf
een van langen duur en inspan nend geworden. I'eitelij k
heeft Verdi, die de muziek van Aida, Otello en Falsta ' in
weinige maanden kon ontwerpen, een jaar noodig gehad
om de partituur van eon dier opera's geheel to voltooien".
Ote ll o verseheen ong eveer 16 jaren na Aida; Perinello
1) Laat ik icier even wijzen op een keurig fugato in de finale van de
le acte van Donizetti's Fills du Regiment en op een aardig canon in Grisar's
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vert&t dat Verdi's uitgever IRicordi op zeer origineele
wjze op de hoogte wend gesteld van het vorderen van den
arbeid. Met Nieuwjaar 1885 kreeg hij een prachtige schildpad,
waarin een ei van suiker was verstopt en daarin weer een
suiker moortje; het volgend jaar was het moortje grooter en
Nieuwjaar 1887 was Otello af. Dat Verdi zoo lang wachtte
met weer voor het publiek to versehjnen na het groote
succes van Aida kan ik niet zoo vreemd vinden.
,,Succès oblige" - ook dat van anderen. In 1871 toch had
Lohengrin to Bologna triomfantelijk zijn intocht gedaan,
onder leidiug van denzelfden Mariani, aan wien Verdi voor
een groot deel het aanvankelijk succes van Don Carlo in
Italië to danken had (maar met wieii hij sedert dien overhoop lag). Niets natuurhjker dan dat dit Verdi tot nog
meer zelfcritiek dwong. Men houde bovendien in het oog,
dat tusschen Aida en Otello flog valleri het in 1873 gecomponeerde strijkkwartet, het in 1874 gecomponeerde IVlanzoniRequiem en de in 1881 to Milaan opgevoerde tweede, sterk
gewijzigde lezing van Simon Boceanegra.
Natnra non facit saltus, de kunst evenmin. De geschiedenis leert, dat waar sprongen schenen voor to komen,
een nader onderzoek gewoonlijk leidde tot het vinden van
overgangsvormen en verbindende schakels - en dat geldt
evenzeer voor de muziek als voor de planten- en dierenwereld. Zulke verbindende schakels zijn in Verdi's ,,oeuvre"
Luisa Milled', La forza en de tweede Macbeth-lezing, die Don
Carlos voorafgaan, Don Carlos zelf en de tweede Boccanegralezing. 1k ben hiermee teruggekeerd tot het punt waarvan ik
nitging. Waren deze opera's meer bekend geweest, men zou
zich misschien minder hebben verbaasd over het feit, dat de
man, die met Nabwco begon en zich tot Aida verhief, met Otello
en Fai sta (T kon eindigen. Merkwaaardig blijft het geval zeker,
ja misschien eenig, omdat de evolutie op hoogen leeftijd
zoo sterk bleef - maar onverklaarbaar is het niet, mits
men rekening houde met alle omstandigheden. De invloed
van de Farjsche ,.grand-opéra", merkbaar in de voor Parijs
geschreven Vpres Siciliennes en Don Carlos, had al geleid

262

GIUSEPPE VERDI.

tot een weer doorwerkte instrunlentatie, tot meer rekening
houden met de tekstwoorden (in Don Carlos helaas ook
tot een voor Verdi ongewone uitvoerigheid). En het waren
de librettos van Otello en Falsfaf zelf, die Verdi dwongen
ze geheel anders muzikaal op to vatten en to bewerken
dan vroegere operateksten. Tot op zekere hoogte trof hij
hierin samen met Wagner; toch meen ik to kunnen zeggen
dat de muziek van Verdi tot het laatst zuiver Italiaansch
is gebleven. De stijl, het uiterlijke moge veranderd zijn,
niet het sentiment, de geest. En daarop komt het aan.

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

De stembus-uitslag. - De crisis. - Dr. Bos. —
Het sociaa-democratisch conflict. - Mr. Cort van
der Linden.
Ons districten- en meerderheids-kiesstese1 geeft aan iedere
verkiezing jets van een spel of loterij. De uitslag hangt dikwijls
van kleine stemmen-verschuivingen af: wijziging van overtuiging
bij wat meer dan een veertig- of vijftigtal kiezers in eenige districten zou een nederlaag tot een overwinning hebben kunnen
maken.
De politicus weet dat. Als er genoeg van den sportsman in
hem is onderwerpt bij zich zonder morren aan den ongunstigen
uitslag van zijn spel. Is hem daarentegen - als bij een deel der
rechterzijde - alle lichtheid van geest vreemd, tilt hij ook de
meest onzekere gebeurtenis als een zwaar blok ijzer, dan blijft
hem na zijn nederlaag de gedaclite veivolgen dat het zoo gemakgelijk anders had kunnen zijn, dan zou hij bet spel wel dadelijk
willen overspelen, dan weigert hij de gevolgen to aanvaarden van
het gebeurde - dat immers baast niet had behoeven to gebeuren.
Er was veel van die houding bij menigeen ter rechterzijde,
na den uitslag der Juni-verkiezingen. Minister Heemskerk bood
de Koningin zijn ontslag ann. Men moest dat verwachten, maar
kon zich aan het denkbeeld van zijn waarschijnlijk heengaan niet
best wennen. ,Pourquoi done innover? Estee que nous nesommes
pas bier?" vroeg een Fransche hofdame, toen Lodewijk XVI
Turgot aan het werk zette - en vroeg meer da'i een ter rechterzijde met haar. Maar koningen en koninginnen laten zich door
zulke vragen niet van hun plicht brengen. Turgot ging zijn gang —
en Minister Heemskerk kreeg, na twee maanden van onzekerheid,
het gevraagde ontslag. Weinig betreurd, zonder voor de fouten
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van zijn beleid zelfs de verontschuldiging te hebben van Lodewijk
XV : ,,J'ai mal gouverne et administre, ce qui provient de mon
pea de talent et de ce que j'ai etc mal seconde".
Wij moeten teruggaan tot den val van het Ministerie-Kappeyne
in 1879 voor een even spannende crisis als die wij nu achter ons
hebben. Waren de oorzaken toen andere, de oplossing eischte
evenveel tijd en droeg bijna hetzelfde korakter. Toen en nu werd
ten slotte de vorming van een kabinet opgedragen aan een politicus
die mede als aanbeveling had dat hij zich in de persoonlijke
vorstelijke genegenheid mocht verheugen. Toen en nu moest dat
kabinet een extra-parlementair karakter dragen, omdat alle pogingen
tot het vormen van een parlementair Ministerie mislukt waren.
Men weet dat de eigenaardige en voor de ingewijden niet z(56
verwachte uitslag van de verkiezingen dezen zomer tot de crisisverwikkelingen aanleiding gaf. De concentratie-partijen hadden in
December 1912 bij de Begrootingsdebatten te kennen gegeven niet bereid te zijn de verantwoordelijkheid voor de Regeering te aanvaarden,
indien de Juni-stembus haar niet eene meerderheid bezorgde zonder
de socialisten. De uitslag der verkiezing lijkt een parodie op die
verklaring , ik geef hier de eijfers nog eens, zooals zij na de naverkiezingen werden, benevens de samenstelling der oude Kamer:
Oude Kamer. Nieuwe Kamer.
Roomsch-katholieken
26
25
11
Anti-revolutionnairen
20
Christelijk-historischen
11
8
57
Totaal rechts
44
Rechtsche dissenters
Unie-liberalen
Vrije-liberalen
Vrijzinnig-democraten
Totaal vrijzinnigen
Sociaal-democraten

2

2

21
4
9
34

21
10
7
38

7

16

Indien deze uitslag der stemming de nicest waarschijnlijke was
geweest, zouden de vrijzinnige leiders met hunne December-verklaring
een dwaas figuur maken. Wie echter de districten kent en
de cijfers nagaat, weet dat 66k een andere uitslag zooal niet meer
waarschijnlijk dan Loch zeer wel mogelijk geweest zou zijn. De
districten Apeldoorn, Goes, Harlingen, Kampen, Rotterdam II en V
en Sliedrecht zouden bij een betere — misschien moet men voor
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meer dan een dezer districten spreken van een minder erbarmelijke —
vrijzinnige organisatie, of wellicht in een enkel geval een auder
candidaat, gewonnen hebben kunnen worden. Dat zou de coalitie
(de dissenters niet meegerekend) op 39, de concentratie op 45, de
soeiaaIdernocratie op 14 zetels gehracht hebben. Voorts heeft deze
laatste de districten Leeuwarden, Schoterland, Veendam en Weststellingwerf aan de onthouding der rechterzijde to danken. Men
zegge niet dat deze to verwachten of to billijken was, nu links
overal bij de herstemmingen de sociaal-democraten steunde. Immers,
alle andere overwegingen ter zijde gelaten, aangenomen zelfs dat
de vrijzinnige leiders hunne kiezers zouden hebben kunnen bewegen
rechts to stemmen (wat ondenkbaar lijkt): de concentratie kwam in
24 districten met een rechtschen candidaat en in 10 districten met
een sociaal-democraat in herstemming. De sociaal-deinocraten los
laten en op rechts overgaan zou dus voor de linkerzijde tot het
verspelen van misschien 15 districten geleid hebben, een felt dat
zich zal blijven voordoen zoolang de coalitie aaneengesloten blijft
of wij geen evenredige vertegenwoordiging hebben. Ook als het
instand hlijven van de rechtsche meerderheid haar geheel onverschillig had gelaten, ook als geen tarief, geen grondwetsherziening
gedreigd had, zou de concentratie toch nit zeifbehoud gedwongen
zjn geweest hij de hersternmingen to doers wat zij deed. Voor de
rechterzijde stood de zaak geheel anders. Zij wilt zéker dat, Welke
ook hare houding was in de districten waar concentratie en sociaaldemocratic met elkander in hersteinming kwamen, geen van deze
beide haar in de andere distrieten zou helpen. Door het steunen
van den vrijzinnige tegenover den sociaal-democraat zou zij dus
zich zelve in geen enkel opzicbt benadeeld hebben, door haar besluit
tot onthouding hielp zij, met de cijfers der eerste stemming voor
haar, welbewust de sociaai-democratie - toonende hoeveel ernst het
Naar is met haar inonopolie van socialisten-bestrij ding en haar liefde
voor de maatschappelijke orde. De smoezelige hoop op een zwak
en van de sociaal-democratie afhankelijk Kabinet, op een gemakkelijk troebel to waken politick water en dus misschien weer spoedig
to visschen reclitsch Ministerie, verjoeg alle socialisten-vrees en
orde-liefde. Indien deze wat minder van de spoken-natuur hadden
gehad en dus wat vaster van plants waren geweest, zou het aantal
der door de concentratie bezette districten dus nog met 4 getegen
zijn Dc Kamer zou dan zelfs hebben kunnen hestaan nit 39 leden
van rechts, 2 dissenters, 49 vrijzinnigen en 10 sociaal-democraten.
Niemand zal meenen dat deze uitslag van de stemming de meest
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waarschijnlijke of meest billijke geleek, maar wie de feiten kept
weet dat de veronderstelling ervan Been dwaasheid is.
De mogelijkheid van zulke cijferverhoudingen maakte de verklaring van de vrijzinnige leiders betreffende de regeeringsverantwoordelijkheid tot meer dan een onnoodige snoeverij. Zij heeft
daarbij haar nut gehad, die verklaring, al is het misscliien niet
al het nut dat men ervan had mogen verwachten. Zij is een geruststelling geweest voor menig kiezer, die niets zoo zeer vreest
als karakterlooze portefeuillejacht. Zij heeft er mede toe bijgedragen de concentratie ervan of to houden de regeering to aanvaarden Coen zij, in plaats van eene meerderheid to verwerven, niet
veel meer dan een derde der Kamerzetels, een luttele winst van
vier districten, behaalde. Maar zij heeft den eenvoudigen en ongeschoolden kiezer niet kunnen weerhouden op den sociaal-democraat
to stemmen, to meenen dat hij zich daarmede de hervormingen
verzekerde die hij er j uist mede in gevaar bracht.
Er is geen twijfel aan dat bij de jongste verkiezingen een
deel van den aanwas van het kiezerscorps, anders voor rechts bestemd, op linksche candidates, in het bijzonder op de vrije liberalen heeft gestemd, maar dat een nog grooter deel, dat in andere
omstandigheden zoowel aan de linkerzijde als aan de coalitie zou
ten goede gekomen zij n, ditmaal naar de sociaal-democratie is
overgeloopen. De soeiaal-democratische leider, Mr. Troelstra,
heeft begrepen dat de verklaring der vrijzinnige leiders omtrent
de regeeringsverantwoordelijkheid mede de uitwerking kon hebben
dit overloopen to voorkomen, en hij heeft zich er daarom bij zijn geheele
actie op toegelegd alle kracht eraan to ontnemen. Meer dan eens
heeft hij in het publiek gezegd dat een vrijzinnige meerderheid
geen waarborgen hood voor het tot stand komen van de concentratie-hervormingen, en dat de eenige omstandigheid waaronder
dit wel verzekerd was bestond in de aanwezigheid van wat hij
noemde een sterke sociaal-democratische lijfwacht voor de concentratie.
Er zij n er velen geweest die meenden dat bij het uitspreken
van deze beweringen de sociaal-democratische leider to kwader
trouw was, dat hij zelf niet geloofde wat hij zei, maar, onbekommerd over de gevolgen ervan, alleen bedacht was op winst voor zijne
partij. De verdere loop der gebeurtenissen heeft echter, dunkt mij,
bewezen dat Mr. Traelstra zoowel voor de beteekenis als voor het
karakter van de concentratie inderdaad geheel blind is geweest.
Deze kapitale vergissing van hem is de oorzaak geweest van al
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zijn verdere, niet minder kapitale, fouten gedurende de crisis. E[ij
heeft, misleid ook door wat hij bier en daar in het geestelijk altijd
woelende en borrelende Amsterdam vernam, in de concentratie
niet anders gezien dan een ruw ineengeslagen getimmerte, als
voor een oprochtsdag

besteind.

Hij heeft niet geloofd aan den

ernst der hedoeling: de wederbezieling van het liberale Nederland,
niet geloofd in de oprechtheid van de concentratie-partijen, niet
geloofd aan de eerlijkheid harer onderlinge verhouding en aan
haar wederzijdsch vertrouwen. Hij heeft daarmee de grootste fout
gemaakt die een veidheer kan makers : zijn vijand niet to kennen.
De loop der gebeurtenissen zou hem leeren van welken omvang
zijn foot was.
Het begon al onmiddellijk na de verkiezingen. Het KabinetHeemskerk had ontslag aangeboden, gelijk door ieder voor wien
ooze Staat een parlementair geregeerde Staat is, werd verwacht.
Zoo er al aan de positieve beteekenis van den uitslag der ver
kiezingen getwijfeld mocht worden, de negatieve was duidelijk
genoeg, en zou, bij een betere verkiezingsorganisatie aan vrijzinnige
zde nog duidelijker geweest zijn.
wat soort van Kabinet behoorde de plaats van bet oude in
to nemen? Aan een homogeen Ministerie viol niet to denken. Ook
als men de bomogeniteit meer in het doel dan in het wezen zoekt,
was er toch geen enkele homogeene meerderheid. Er waren drie
minderbeden: coalitie, concentratie en sociaal-democratie. De verdachtmakingen van Mr. Troelstra en de onthoudings-tactiek van de
rechterzij bij de

herstemmingen,

gevoegd bij de onvoldoende organi-

satie der vrijzinnigen hadden dus onze politiek in een doodloopende

straat gevoerd. Het is de plicht van den werkelijken staatsman
haar daar weer zoo spoedig mogelijk uit to leiden. Teder uur dat
zij er langer in blijft maakt haar onfrisscber, kleiner, meer ongeschikt om voor groote dingen to strijden en groote dingen tot
stand to brengen. Het beleid aan de rechterzijde laten zou tot
geen oplossing gevoerd hebben. Zij had zoo juist door de meerderheid van het land alles zien afkeuren wat

zij zich

had voorgenomen

to doen. Met haar stemming van den speler die verloren heeft en
maar weer zoo spoedig mogelijk opnieuw aan 't dobbelen wil, zou
zij wellicht door een spoedige Kamerontbinding haar kansen hebben
willen probeeren - maar ook in de politiek is flu eenmaal de
spee!zaal niet de beste kweekplaats voor kracht en gezondheid.
Een zuiver zakenkabinet wilde in politieke kringen niemand.
Het zou, waarschijnlijk, eenige goede dingen hebben tot stand
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kunnen brengen, maar de politieke partijen tot een machteloos
beschimpen van elkaar gedoemd en de verhoudingen geen stap
vooruit hebben gebracht. De vraag was hoe men ons politieke
Leven uit het slop zou brengen, en een zakenkabinet zou daartoe
geen stap hebben kunnen doen.
De eenige uitweg scheen een politiek kabinet ad hoc, ter verwezenlijking van die eischen, voor welke de jongste verkiezing een
meerderheid gegeven had. De grondwetsherziening met de kiesrechtvraag kwamen daarbij het meest op den voorgrond. De oplossing deter kwestie zou niet alleen voor goed een einde makers
aan een geheel onjuiste toetsing van het karakter der politieke
partijen, maar tevens, door de invoering van Evenredige Vertegenwoordiging, de gelegenheid tot een geheele verfrissching van den
politieken strijd kunnen brengen.
Al zeer s poedig kristalliseerden zich de meeningen aan de
linkerzijde in dien vorm. Intusschen, was er naar het getal een
meerderheid voor zekere hervormingen, tot een werkelijke, dat is
eene

regeerende meerderheid

kon deze niet worden indien niet alle

groepen die deel ervan uitmaakten zich bereid verklaarden

reyee-

riuyspartijen to zijn, althans voor eenigen tijd. Zoo werd het, op
een vergadering van de Kamerleden der concentratie-partijen, ingezien door alien, en zoo zag, blijkbaar, ook de Koningin het in. Zij
droeg aan Dr. Bos de vorming van een Kabinet

uit de geheele liic-

kerzijde op.
De keuze van den Kabinets-formateur scheen een goede -- en
bleek voor de linkerzijde een buitengewoon gelukkige. Als met een
ruk kwam Dr. Boa naar voren in den politieken kring. Toch bewoog hij zich er al jaren, tusschen de anderen in. In 1897 stelde
Winschoten hem voor bet eerst candidaat. Hij moest het Coen
tegen Mr. Troelstra afleggen, om evenwel reeds vier jaar later het
district to veroveren — en tot nu toe to behouden. Dat hij, nu
twaalf j aar in de Kamer, daar niet eerder een overwegenden in vloed
oefende, moet waarscbijnlijk gewrten worden aan bet feit dat de
partij waartoe hij behoort in de voorafgaande jaren allermeest die
zijde naar voren keerde, waarin hij de minst scherp omlijnde figuur
was. De vrijzinnige democratie was in de groote steden -- en
daar vooral gaf men de leiding — allereerst doctrinair, utopistisch
en tot staatssocialisme neigend. Zij stood daar dicht tegen de
sociaaldemocratie aan, al placht zij tegen deze gaarne haar stekels
op to zetten. Haar economie was die van de verdeeling der productie, haar middel hiertoe bij voorkeur staats- en gemeentedwang.
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Op liet platteland echter zag zij er meestal geheel anders uit. Zj
was daar dikwijls een reactie tegen zoogenaamd liberale of ongekleurde bekrompeoheid, vrees voor verandering, vasthoudendheid
en schrielheid, vertegenwoordigde er soms den drang naar ruimtecultuur. Zj was er, viora1, gespeend van alle utopisme en doctrinarisme, met veel gevoel voor de werkelijkheid en weinig eerbied
voor deftigheid. Met grage eikenning, buitendien, van de persoonIijkheid. Het was meestal aan dien karat van zijn partij dat

Bos zich bewoog. Nu

Dr.

en dan kwam een cede van hem de aandacht

vestigen op zijn weer Breeden, en gezonden, politieken aard. Ook
van ,,de doctrine" afvijkende inzichten vonden een gemakkelijke
erkenning bij hem: met zekere verrassing hoorde men hem, bij
een niet vergeten van de wenschelijkheid eener goede verdeeling
der productie, toch vooral aandringen op de verbetering en verrijking onzer voortbrenging. Bij de onderhandelingen over het
concentratie-manifest Meek zijn gezonde kracht door zijn buigzaamheid. Mede door hem werd het mogelijk dat dit manifest zich ook
namens de vrijzinnig-demoeratie, van alle levenloos doctrinairisme
kon afkeeren. Toen de concentratie was tot stand gekomen werd
hij er een van de meest teekenende vertegenwoordigers van. Hij
nam er oogenhlikkelijk en als van zeif een vóórplaats in, en zou
spoedig opnieuw bewijzen met hoeveel recht.
Zoodra begon to verluiden dat de linkerzijde aan de sociaaldemocratie den eisch zon stellen. tiians door daden to bewijzen
wat zij aan de goêgemeente had wijs gemaakt, dat namelijk alleen
door háren groei de beloofde hervormingen werkelijkheid zouden
kunnen worden. trachtte Mr. Troelstra,

nog altijd

onhewust van

het karakter der concentratie, door bet noernen van wat hij dacht
to zijn overinatige eischen, eon portefeuille-aanbod reeds vooraf to
weren. Dr. Bos versperde hem iederen uitweg van dat slag. Hij
vi'oeg hem antwoord op de vraag of do sociaal-democratie, niet die
of gene sociaal-democraat, niet een wat meer eerzuchtige of minder
beginselvaste broeder, rnaar de geheele partij met al haar verantwoordelijkheid, bereid was het door Mr. Troelstra genoemde aantal
minister-portefeuilles to aanvaarden, in een Ministerie ad hoc, tot
taak hebbend de door de sociaal-democratie aan de vrijzinnige
can didaten gestelde herstem mingseischen to verwezenlij ken. Daar
was geen exceptie, geen niet-ontvankelijkbeid weer mogelijk: de
sociaal-deinocratische leider had ten p rincipiëeie to antwoorden.
Zelfs kon hij zich niet beroepen op de moeielijkheid der nadere
regeling. Het bleek duidelijk dat hij zich met een voorloopig
0. E. Xlii 11
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bevestigend antwoord nog tot niets bond, en het recht behield voor
al to moeielijke hindernissen op den verderen weg zijn paard to
wenden en terug to keeren. Een oogenblik trachtte hij de discussie
allereerst over deze verdere uitvoering to doen loopen, maar Dr.
Bos bleef hem langs de heele zijlinie front bieden. Vooruit of terug —
dat was de eenige vraag die aan Mr. Troelstra ter beantwoording
bleef.
De situatie had hem, blij kbaar, verrast. De geslepen tacticus
had verzuimd terrein to verkennen, niet begrepen dat zijn oude
vijand niet meer de oude vijand was. Hij verwachtte verdeeldheid
en daardoor aarzeling, nu dezen, dan genera karat uit willen, en
vond beslistheid en vastheid van lij n. Hij zocht in de nu zoo versterkte groep der vrije liberalen terughouding en vrees : hij moest
bemerken dat zij allermeest tot handelen drongen, allermeest verlangden dat de leider der sociaal-democratie krachtig bij de poll
zou worden gevat. Dit, meer dan jets antlers nog, verbijsterde hem.
Hij en de zij nen hebben later getracht den ernst en de bedoelingen der vrije liberalen in twijfel to trekkers. Dagbladen met hun
sycnpathieen aan vrij-liberalen karat staande, hadden immers de
sociaal-democratie op nijdigen toon en schimpend tot haar plicht
van mee-regeeren gemaand, in plaats van haar gemoedelijk en
vaderlij k toe to spreken. En een vrij-liberaal weekblad had zelfs
ronduit gezegd niet ernstig geweest to zijn — overigens in bewoordingen zoo grof, dat sleclits kwade trouw of oppervlakkig
lezen er jets anders dan ironie in konden zien. Moet men aannemen
dat Mr. Troelstra inderdaad door zulke dingen ertoe gekomen is aan
de oprechtheid der vrije liberalen to twijfelen, dan heeft hij
daarmede andermaal bewezen hoe zijn blik bij een onverwachte
situatie scherpte mist en aan toevallige uiterlijkheden blijft hangen.
Het spreekt van zelf dat wel geen enkel der vrije liberalen een
gemengd vrijzinnig-socialistisch kabinet op zich zelf jets wenschelijks
vond. Als de vrije liberalen er niettemin met kracht op aandrongen
was het omdat zij het als een noodzakelijkheid voelden, en in de
stemming van iemand die een onaangenamen plicht vervult. Met
Dr. Bos en menig ander van de vrijzinnige leiders de vorming van
een concentratie-kabinet uitgesloten achtend, zagen zij, na den
gevoerden stembusstrijd, na het over en weer elkander steunen
van vrijzinnigen en sociaal-democraten bij de herstemmingen, na
den gemeenschappelijken kamp tegen eenzelfden vijand, in een
gemengd Kabinet een politieken plicht en de eenige politieke
mogelij kheid Zonder aarzelen en zonder morren hehben zij zich
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aan then pliclit onderworpen -- mag men hun verwijten makers
omdat niet aller hurneur dat van den verheugden Landman was,
deze en gene een schiinpscheut niet spaarde aan de partij, die door
hare misleidende actie mede oorzaak

was van de ontstane noodza-

kelijkheid? Mochten zij, bovendien, een voor speldeprikken zoo
gevoelige huid vermoeden bij een groep menschen die in eritiek,
naar vorm nosh inhoud begrensd, in spot, nijdige aanvallen en
verdachtmaking van goede bedoelingen een dagelijksche verheuging
vindt? Die zich verbaasd en verontwaardigd toont als een Minister
aarzelt met het uitvoeren van een beloofde hervorming, omdat de
helanghebbenden hunne dankhaarheid door grove woorden en een
hooge Borst uiten?
Misleid door uiterlijkheden, zonder kijk op wat char leefde en
groeide in de concentratie, verhijsterd door het ongewone van den
toestand en gedrukt door bet gevoel van verantwoordelijkheid voor
de toekomst zijner partij, waarover de komende dagen sclienen to
zullen heslissen, bleef de anders gevatte en ms besluitende leider
der sociaal-democraten dagenlang aarzelen. Scheen hij naar buiten
beslist, uit zijn overleg met buitenlandsche partijgenooten blijkt wel
hoe weinig zeker hij zijn weg zag. Had hij in dit stadium der
crisis besloten tot aanvaarding der portefeuilles to adviseeren, dan
zou dit vermoedelijk tot een bevestigend antwoord op de vraag
van Dr. Bos geleid hebben: nog hadden waardelooze argumenten
en drogredenen 1) de partij niet in een bepaalden hoek gedrongen.
Maar ter partij-conferentie koos hij de zijde van de tegenstanders
der aanvaarding - waarmede bet gemengd kabinet van den gezichteinder verdween en de toegezegde hervormingen hoogst onzeker
werden.
Mr. Troelstra heeft later verklaard niet to hebben kunnen
voorzien dat sociaal-democratische Minister- portefeuilles een

sine qua non

conditio

voor de vorming van een Iinksch parlernentair Kabinet

waren. De eenige man met wien hij heeft onderhandeld heeft hem
daaraan Loch niet doen twijfelen. In zijn brief van 18 Juli 1913
schreef Dr. Bos aan Mr. Troelstra: ,,Juist Uw schrijven, waarin
zoovele punten zijn aangeroerd van dagelijksch beleid met het oog
op tal van gebeurlijkheden in het land en in de Kamer, versterkt
mij in mijne overtuiging, dat een toestand onhoudbaar is, waarbij
een minderheid onder contrôle van een harer fèlste staatkundige
tegenstanders, en van deze afhankelijk, een regeeringsprogram moet
1) Men zie het belaiigwekkend artikel van Mr. Marchant, in liet vnrige
itumnier van de ,.Vrageti des Tijd".
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uitvoeren, dat zij beiden wenschen". Moet men dus inderdaad aannemen dat Mr. Troelstra niet maar een zwakke hoop op een concentratie-kabinet heeft gehad, maar er zoo vast op heeft meenen to
mogen rekenen dat hij de afwijzing der portefeuilles heeft durven
wagen zonder de hervormingen. door hem mede verdedigd, in gevaar
to zien, dan heeft hij daarmee een nieuwe four gestapeld op de
vele, reeds door hem in deze zomerdagen begaan. Altijd in dwaling
over het karakter van zijn tegenstander, is hij in de concentratie
blij ven zien een verbond, allereerst aangegaan uit begeerigheid
naar politieke macht, erop bedacht steeds en onder iedere omstandigheid naar verlaten portefeuilles to Brij pen. De verdere loop
van zaken heeft hem moeten leeren hoe groot ook deze vergissing
van hem is geweest.
Met het besluit der sociaal-democratische Partijeonferentie was
de tack van Dr. Bos ten einde. Intussehen had zoowel Mr. Troelstra als een enkel vrijzinnig orgaan de rogelijkheid besproken
van een concentratie-kabinet met steun van de sociaal-democratie,
op vooraf vast to stellen voorwaarden. De heer Troelstra had in
zijn, later gepubliceerd advies, aan de Koningin deze voorwaarden
reeds voorloopig geformuleerd : steun aan de militaire begrootingen,
waar deze noodig mocha blijken, op de eenige voorwaarde dat het
eindcijfer dier begrootingen dat der thans loopende niet over-

schrijdt, en dit wel voor den tijd, bij betrachting der urgentie van
het kiesrecht en het pensioen-vraagstuk noodig blijkend. Dit wordt
aldus verstaan, dat het ontwerp tot

uitbreiding van

art. 369 der

wet-Talma en dat tot herziening van hoofdstuk III der Grondwet
worden ingediend in het voorj aar van 1914; dat het eerste voor
het zomerreces van 1914 en het laatste voor dat van 1915 in de
Tweede Kamer worden afgebandeld en dat de Eerste Kamer, indien zij tegen deze vervulling van hetgeen de uitslag der verkieziugen van de wetgeving eischt, door verwerping dier voorstellen
reageert, wordt ontbonden.
De Koningin was blijkbaar bereid, alvorens verdere stappen
to doers, de meening van de concentratie-Kamerleden to vernemen
over de rnogelijkheid van een concentratie-kabinet en de voorwaarden waarop het to vormen zou zijn. Woensdag 30 Juli kwamen de
oude en de nieuw gekozen Kamerleden der drie vrijzinnige groepen
to 's-Gravenhage bijeen om daarover to beraadslagen. Na het bekend worden der voorwaarden van Mr. Troelstra werd door
niem.and ter vergadering rneer het denkbeeld van een concentratiekabinet, „op vast accoord"!gelijk men het noemde) met de socia-
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isten, verdedigd. De grootmoedigheid van den sociaah deni ocratischen leider deed al to zeer denken aan die van een Turksch
1eerbeve1hebber uit de middeleeuwen die, na bet beleg orn een
stad geslagen en een mislukten aan val erop gedaan to bebben,
liet weten dat indien de bezetting zich zonder verderen strijd
overgaf, hij zou volstaan met Naar gevangen to nernen, onder voorbehoud nochtans van ziju reclit, Naar ten alien tijde over de klieg
to jagen. limners reeds de eisch van een niet-stijgende oorlogsbegrooting is een onvervuibare: de prijzen van alle benoodigdheden
gaan omhoog, vroeger aangenomen wetten eisehen nieuwe uitgaven,
en aan de verzorging en voeding ook van den minderen militair
wordt steeds meer ten koste gelegd. Deze hedrageri bij elkaar verhoogen de begrooting voor 1914 reeds met ruim

zes

ton. Wat

verder de door Mr. Troelstra gestelde term ijnen hetreft, ieder weet
dat omtrent den duur van voorbereiding en behandeling van een
wetsontwerp niets, hoegenaamd niets, to voorzeggen vait. Hoogst
waarschijnlijk zouden de gestelde data overschreden zijn - wee
dan de arme hezetting!
Men noemde in de concentratie- vergadering Mr. Troelstra's
aanbod een parodie op loyalen steun. Zelfs zij die bereid bleken
tot de vorming van een concentratie-kabinet mede to werken, wilden
dat doen zonder verdere onderhandeling met de sociaal-democraten.
Men zou eenvoudig achter de regeeringstafel gaan zitten, er mocht
komen vat wilde.
De strijd over bet concentratie-kabinet was een zeer eigenaardige. De vór- en tegenstanders beoogden hetzelfde en lieten
zicli door de zelfde motieven leiden. Men wilde een, onder de
gegeven omstandigbeden, zoo sterk mogeiijke regeering, die zooveel
doeulijk het concentratie-program verwerkelijkte. Ook de vrijeliberaien aarzelden to dezen aanzien niet. De onrechtvaardigheid
van art. 369 van Tairna's Invaliditeitswet is zoo schrijnend, zoovelen
worden voorbijgegaan die meer dan de geholpenen steun noodig
hebben, dat een wijziging der regeling zelfs aan de rechterzijde
urgent moet voorkornen. En de kiesrechtvraag vertroebelde to ling
ons politieke leven om niet ook de vrije liberalen verlangend to
maken haar ten spoedigste tot oplossing to brengen, nu hun partij
eenrnaal zicli bereid heeft verklaai'd tot een eindregeling merle to
werken. Een gedeelte dci• concentratie-vergadering meende dat men
het beoogde doe
doel slecbts zoo kunnen bereiken door de vorming
van een concentratie-kabinet. Zij vreesden dat, wees men dit af,
Hare Majesteit de Koningin rnischien aan rechtsehe stemmen het
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oor zou leenen en aan het Kabinet-Heemskerk ontslag zou weigeren.
Zij verwachtten dat de socialisten zoo bevreesd zouden zijn voor
het mislukken van kiesrecht- en staatspensioenplannen, dat.zij voor
ieder „onaannemelijk" van de Regeering zouden terugdeinzen, en
dun tot na de Grondswetsherziening een machtelooze oppositie
zouden vormen.
De tegenstanders der vorming van een concentratie-kabinet
meenden dat de Koningin, zelfstandig, uiterst constitutionneel en
weinig vatbaar voor politieke invloeden als zij is, zeker nog een
derde oplossing van de crisis zou beproeven, voordat zij ondanks
de geleden politieke nederlaag het Kabinet-Heemskerk aan het
bewind zou laten. Zij dacbten dat de sociaal-democratie, ook met
het oog op hare kiezers van den jongsten aanwas, een extraparlementair Kabinet niet zoo licht zou bemoeilij ken bij het uitvoeren
van zijn planners, daarentegen een zuiver politiek concentratiekabinet liefst zou laten vallen nog voor het aan de grondswetsherziening toe was, om oud-agitatie-materiaal to behouden en nieuw
to verkrijgen tegen de politieke partijen die voor het kabinet de
verantwoordelijkheid hadden aanvaard.
Den dag na de concentratie-vergadering verscheen eene mededeeling in de bladen, waaruit bleek dat men niet tot stemming
was overgegaan, oindat men algemeen overtuigd was geen concentratie-kabinet to kunnen vormen indien er geen volkomen eenstemmigheid daaromtrent heerschte. Eenige dagen daarna droeg Hare
Majesteit de Koningin de vorming van een extra-parlementair
Kabinet op aan Mr. Cort van der Linden. Het scheen, dat daarmede,
behoudens de kans op mislukking van Mr. Cort van der Linden's
pogingen, de crisis-beroeringen zouden gaan liggen — Coen plotseling in een der hoeken van het politieke veld de beweging der
gemoederen tot dramatische spanning steeg. De parlementaire
crisis werd een crisis in de Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij.
De weigering der concentratie om de regeering to aanvaarden,
minderheid als zij was, nu de socialisten niet bereid bleken zich
als regeeringspartij to gedragen, riep bij meer dan een sociaaldemocraat het sluimerend, burger •lijk en atavistisch verantwoordelijkheidsgevoel wakker. De Neer Schaper zei het later, op het
congres : Wij hebben de menschen aangeraden op ons to stemmen
omdat zij dan alleen zeker van kiesrecht en staatspensioen zouden
zijn. Wat moeten wij zeggen als zij nu zuchten : „hidden we maar
wat vrijzinnigen in plaats van socialisten naar de Kamer gestuurd, dan kregen we een regeering die verplicht en bereid
was ons die hervormingen to geven ?"
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Z ij die zoo spraken, de vertegenwoordigers van het kiezerselement waaraan de partij in de laatste jaren haar groei dankt,
drongen aan, van alie kanten blijkbaar en met kracht, op intrekking
van het besluit der partij-conferentie. De stroom was niet meer of
to dammen — en de sociaal democratische leider zag zich verp'icht
het conflict in zijn partij tot uiting to laten komen, dat hij met
zooveel meesterscha.p smeulende had gehouden en blijkbaar niet
eerder had w illen doen oplaaien voor hij zeker was de vlarnmen
to kunuen beheerschen.
Dat conflict is meer dan toevallig en voorbijgaand, het is er
een van twee mentaliteiten, van twee beschavingen misschien.
Ann de eene zijde staat de kleine burger en de arbeider, die
als zij het slecht hebben, let graag goed zouden krijgen, en gaat
het hun goed, het toch liefst nog beter hadden. Het is de ambtenaar en de beambte, de postman en de onderofficier, de gemeentearbeider en de spoorwegman. Gelooven zij aan een sociaal-democratischen toekomststaat? Gorter en Henriette Roland Hoist lijken
bun raar — maar 'n rnensch kan niet weten of wij nog niet eens
'n gemakkelijke en rustige wereld zullen krijgen. In afwachting
daarvan trekkers vooral loonsverhooging en verkorting van arbeidstijd hun belangstelling. De immanence bewegingswetten der maatschappij Taken hun koude kleeren niet -- maar wat veiligheid of
gemak in bun werkkring, de mogelijkheid om een opzichter een
hak to zetten of een patroon een paar tonen lager to laten zingen,
kan hen maanden ling bezig louden, buiten weiktijd en ook daarbinnen. In de bioscoop zien zij al een van de beste v ormen van
„kunst aan het y olk'', en een noon die studeert behoort al mee
tot hun hoogste idealen.
Daartegenover staan de metaphysici van de partij. Van kleinburgerlij ke of komst en over Burgerschool of Universiteit onder de
bourgeoisie beland, of rechtstreeks uit de kringen deter laatste
stammend, door geboorte, opvoeding, studie het vermogen missend
de gewisheden van den godsdienst als levenswaarheden to voelen,
to temperamentvol om genoegen to vinden in het alledaagsche en
platvloersche van het burgermansleven, begeerig naar eultuur zonder
de middelen tot verwerving ervan, overvol van metaphysische behoefte, hebben zij zich door Marx' dialectiek laten vangen, is het
geloof aan de innerlijke noodzakelijkheid van het rnaatschappelijk
gebeuren hunne metaphysica geworden, de socialistische toekomststaat het hoogst bereikbare goed. Hun geloof daaraan, aan mogelijkheden die met alle economische en psychologische ervaring
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strijden, is nalever dan dat van den meest nazeven godsdienstige,
de zekerheid van dat geloof intenser dan die van den felsten, pas
herboren, Calvinist.
Het waren doze beide mentaliteiten, deze beide besehavingen,
die daar 9 en 10 Augustus to Zwolle kampten — en het was de
laatste, de krachtigste omdat zij de meest religieuze is, die de overhand hield. Mr. Troelstra had bij den strijd geen leiding meer kunnen
geven. Zijn eigen fouten hadden al wat bij voorkeur in de oppositie
is, van critiek leeft en van wangunst, gelegenheid geboden naar de
zijde der metaphysici over to loopen : een al to veilige dek king
tegen een zelf wijfelenden vijand ! De sociaal-democratische leider
zal zijn ideaal, de vorming van een democratisehe hervormingspartij die alle arbeiders ornvat, nog wat jaren moeten uitstellen.
Voor de parlementaire crisis was de Zwolsche beslissing inmiddels zonder belang geworden. Mr. Cort van der Linden was
rustig voortgegaan met de vorming van zijn Kabinet, en de Staatscourant van 28 Augustus bracht de benoeming der nieuwe Ministers.
Het is een extra-parlementair Kabinet, het nieuwe, maar allerminst
een Kabinet enkel van parlementair onervarenen. Een paar sterke
figuren eruit, de ministers Lely en Treub, kennen alle gangers en
hoeken van ons Parlement. En de premier zelf ? Zijn geheele loopbaan was er een van bijna voortdurende aanraking met parlement,
politiek en wetgeving. Eerst commies-griffier der Tweede Kamer,
later Raad-adviseur van Justitie, Minister in het Kabinet-PiersonGoeman Borgesius, eindelijk lid van den Raad van State. Hij
heeft, nu voor de tweede maal Minister, in de door Hare Majesteit
voorgelezen Troonrede zijn program aangekondigd. De grondwetsherziening, partied l en met het oog op de kiesrechtregeling, neemt
er eon voorplaats in. Zal het hem besehoren zijn voor het mannenkiesrecht de eindregeling to brengen en daarmee eon haast veertigjarig tijdperk van strijd of to sluiten ?
Tweemaal, in 1887 en in 1894, voor en na de, Grondwetsherziening, en voor en na de beslissing over de Kieswet-Tak,
heeft hij in breed opgezette studies getracht zijn aandeel to nemen
in het sturen van de publieke opinie. Eerst in zijn bekend „Richting
en Beleid der Liberale Partij", later in Gids-artikelen. Ik lees ze
nu nog eons door, die uitvoerige stukken. Niet altijd ben ik het
met zijn praemissen eens, niet geheel aanvaarden kan ik zijn grondtegenstellingan, soms zou ik wat moor wijsgeerigen kijk, een enkele
maal wat minder staatssocialistische klanken willen — maar Loch,
over het geheel, wat eon warmte en kraeht, welke eon perspectief
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en welk een hoogte van standpunt. Laat ik, om kleur en lijn in
den geest van den opnieuw naar voren tredenden staatsman op to
halen, een paar aanhalingen doen.
Eerst uit zijn „Richting en Beleid". Het boek is van 1886.
„Het algemeen burgerstemrecht is een noodzakelijk gevolg van de
historisehe ontwikkeling der staatsinstellingen. Het is noch bet best
denkbare, noch wellicht de vorm waarin een weer ontwikkelde
volkssoevereiniteit zich zal doers gelden, maar het is onvermijdelijk
omdat de bevolking llet begeert. Iedere regeling, welke het stemrecht beperkt binnen grenzen welke niet door den eigen wil der
bevolking worden bepaald, is heperking van een beginsel welks
geheele verwezenlijking in de richting ligt der liberale politiek,
eene beperking alleen op gronden van tijdelijk nut verdedigbaar" 1).
Dan uit „Vrijheid en Hervorming", geschreven in Juli 1887,
na de Grondwetsherziening. Betoogend de noodzakelijkheid van
grooter werkelijke vrijheid, die zou kunnen leiden tot grooter
gelijkheid, grooter tevredenheid en grooter geluk, besluit hij : ,,Zal
het echter zoo ver komen ? Zal inderdaad de liherale partij de zege
bevechten, en in staat zijn de hervormingen, die zij beoogt, tot
stand to brengen? Het antwoord op deze vragen moet helaas minder
bevredigend zijn. Wie is er zeker van de overwinning vaor het
einde van den strijd ? Wie kan den wedren gewonnen achten voor
hij den eindpaal heeft bereikt? In het bijzonder in. onze dagen, to
midden van bewegingen, wier krachten niet zijn to schatten, to
midden van beroeringen, teweeggebracht door de talrijke stroomen,
waarvan wij de oppervlakte zien maar de diepte niet kunnen
peilen, zou het gewaagd zijn to bouwen op de toekomst. Waarheen
gaan wij ? Waarheen voert ons het snel voortschietende leven der
menschheid ? Niemand die deze vraag met eenige zekerheid kan
beantwoorden. Van dag tot dag verandert het verschiet en wijzigen
zich de voor uitzlchten. Maar zeker is het, dat de moedige man
geen belofte van zekere zege behoeft om den strijd aan to binden.
Hem is het voldoende dat de prijs zijne inspanning waard is. Zeker
is het ook dat slechts een weg voert naar de hoogste ontwikkeling
van alle menschelijke krachten en deze weg is het pad der vrijheid.
„De kwalen der maatschappij zullen door de meest verstandige
wetgeving niet worden genezen, want zij vinden mede hun oorzaak
in feiten die ver buiten het bereik liggen van iedere overheidszorg.
De diepe tweespalt in de gemoederen, het gemis aan beginselen
van zedelijk leven, de onvoldane begeerte naar een hoogere wijding
i
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van dit vluchtig bestaan, kan geen wet verhelpen. Zal opnieuw
een toorts worden ontstoken die de menschheid voorlicht op haren
veeltijds duisteren weg? Zullen nieuwe idealen van zedelijke grootheid met onbeperkt gezag zich doers gelden ?
„van het antwoord op deze vragen zal het of hangen of de
arbeid des wetg evers vruchten zal dragen.
„Maar zullen wij den moed verliezen, omdat de toekomst ons
verborgen is, omdat onze geestelijke gezichteinder zich hult in
duistere wolken ? Of zullen wij als manners den naderenden storm
tarten, alles ree maken op het schip, opdat het voortijle over de
bewogen waterers voor den wind?' 1)
Ruim 6 jaar later, in Januari '94, deze breede kijk op de
democratie : „Er is voor deze democratische strooming, die niet
alleen in ons land, maar in de geheele beschaafde wereld, met
toenemende kracht zich openbaart, een diepere grond. Het gemeenschapsleven zelf, zich ontwikkelende op den bodem, door de liberale
staatkunde vrijgemaakt en geeffend, heeft meer en weer wijde
kringen tot zich getrokken en omvat. --- In steeds toenemende
mate werd iedere burger afhankelijk van alle anderen. De tegenstelling van groote klassen der samenleving ging meer en meer
onder in de fij ne overgangen en schakeeringen van het sociale
levee. In het bewustzijn der menscheu doemde op het besef eener
algemeene solidariteit. Boven de arbeidsverdeeling, Naar richtende
en begrenzende, stond de gemeenschap.
,,Bij die beweging was het voortbestaan eener tot regeeren
bevoorrechte groep van staatsbu: gers een anomalie. Te meer, naar
mate de staat zelf gevormd, geregeerd, bewogen door weinigen,
weer en meer zich mengde in het levee der burgers, weer en meer
zijne verordeningen als een netwerk van plichten over de geheele
maatschappij uitspreidde, meer en meer door zij ne daden predikte
dat het publiek belang de zaak is van alien. Men gevoelde dat de
staat moest zijn eene functie van het geheele y olk, de openbaring
van die eenheid, waaraan alien deel hebben. De solidariteit die
alle kringen der maatschappij samensnoerde, moest de grondslag
worden van het staatsbestel.
„Welke de grenzen zullen zijn van dezen modernen staat, weike
zijne plaats in het vrije maatschappelijk levee: wie zal het durven
voorspellen ? Wij staan eerst aan den aanvang van een dier groote
ontwikkelingsperioden die de geschiedenis der beschaving kenmerken. Met het verledene is thans vrijwel afgerekend. Wat den
1) De Gids, 1887, IIT, bldz. 124.
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nieuwen bouw hinderde is opgeruimd. Lang zal het duren, nog
veel strijd zal het kosten voor de maatschappij hare nieuwe vormen
heeft voltooid.
„Dock voor ons ligt de democratie. Leiden kunnen wij Naar
missehien ; tegenhouden niet.
„Men moge Naar tegemoet gaan met hoop en vertrouwen, of
met schrik en huivering ; men moge van een samenwerking van
alle krachten des yolks, bevrediging, vertrouwen in de Wetgevende
Macht, opgewekt nationaal levee verwachten, of zich angstig
afvragen waar de massa de wijsheid zal vinden, noodig om den
koers to houden ver buiten den horizon der dagelijksche ervaringen,
waar de bezadigdheid en zelfopoffering om de gemeenschap to
dienen, ongestoord door klassenbelang of egoisme ; wat men moge
vreezen of hopen, bij de meesten staat de overtuiging vast dat de
wassende stroom der democratic niet meer kan worden gekeerd.
De democratie komt. Ten goede of ten kwade. Een stroom keert
naar zijn oorsprong niet terug. En indien er ooit een tijd is geweest
dat men, voor zijne beginselen pal staande, had kunnen voorkomen
wat thans geschiedt . . . . die tijd is onherroepelijk voorbij" 1).
Ten slotte, een paar maanden daarna, aan het slot van een
artikel over „Staat en Gecneenschap " , deze woorden : „Gelukkig
indien wij tot het bewustzijn komer, dat wij kinderen zijn, en de
driestheid, waarmede wij ooze systemen opbouwen van moreele
en sociale hervorming niet leidt tot gevaarlijke proefneming.
„Maar anderzijds leide het besef van ooze onmacht nosh tot
moedeloosheid noch tot plichtverzuim. Want de dienst van het
groote ]even verruimt onzen geest en ooze waarde vinden wij in
de afstraling van het ons verre inaar altijd benaderde lieht. En
to midden van een zee van wijfeling stelt de man van karakter
zijn wil en de gezonde staat beveelt waar de wordende zeden
zoeken naar standvastigbeid en steun" ').
Is het noodig aan dit zelf'portret trekkers toe to voegen? Misschien is er in den mond jets dat ge anders zoudt willen, of in
de ooren, in de handen — maar de oogen zijn de goede, die van
den Staatsman.
De taak die Mr. Cort van der Linden op zich nam is een
heel moeielij ke, die wel goede oogen eischt, en goede handers.
Mogelij k denkt ook hij soms terug aan het andere extra-parlementaire Kabinet, dat van Van Lynden, waaraan ik straks herin1) Ue Gids, 1894, L, !Vapenstilstaud, bl z. 3.
.') De (-ids. 1894, IV, ddz. 2G6.
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nerde. Het trad misschien onder nog moeielijker omstandigheden
op, want de partij die het allereerst had moeten steunen was rnoede
en lusteloos. Toch regeerde het vier jaren en gaf ons goede,
enkele zeer belangrijke wetten zelfs : ik denk aan ons nieuwe
Wetboek van Strafr echt. Het is waar, wat Mr. Cort van der Linden onderneemt is moeielijker to volbrengen nog: de vernieuwing
van ons politieke Leven, door bet scheppen van drie, vier honderd
duizend nieuwe mannenkiezers, door het toelaten van de vrouw op
staatkundig terrein, door evenredige vertegenwoordiging, door
stemplicht misschien. Maar zij n verleden geeft hem recht tot het
ondernemen van zulk een werk — en de toekomst zal hem dankbaar zijn, ook als hij niet slaagt.
F. J. W. DRION.

ECONOMISCHE KRONIEK.
11entoonstellingen en congressen. - Welvarend
Holland. - De gezonde grondsiag. - De strijd om het
tarief-Kolkmaii. - Dr. Kuyper en Prof. Struycken. - Talma's sociale wetgeving. - Minister Treub. -

What

will we do with it? - Troonrede en millioenen-nota. —
Het perspectief der arbeiders-verzekering. - De ,.sociale"
belasting der nijverheid, ook doorarbeids-beseherming. —
Internationale arbeidswetgeving. -- De conferentie to
Bern September 1913. - Nederland aan de spits.
Het iNieuwe Veiligheidsbesluit, verscherpiig van het
vorige.

Tentoonstellingen en congressen... uwl kein Ende! Onafhankelijkheidsfeestvieringen over heel het land! De drukte is r al veer
voorbij, wij herademen en gaan weer rustig aan het werk, op weg
naar een volgend jubel-tijdperk ........
Maar onze stemming na al dit uiterlijk vertoon behoeft niet to
zijn, mag niet zijn die van den ,,lendemain de la fête". Missehien
zijn er, doch dit is moeilijk na to gaan, dit jaar in ons land niet
zóóveel vreemdelingen gekornen als men wel door de vele en velerlei
aantrekkelijkheden hierheen had hopen to lokken. Lieden die het
weten kunnen, zeggen dat de stroom van touristen nit Amerika in
den zomer van 1913 minder breed was dan gewoonlijk; dat voorts
het ongunstige weer in Juli vele touristen van een bezoek aan
Holland heeft teruggehouden, maar dat in Augustus en September
ons land ruimschoots zijn deel heeft gehad van de over Europa's
vasteland zwermende lieden. En personen, aan wier oordeel men
hechten mag en die zeer vele van de over heel Holland ingerichte
tentoonstellingen hebben bezoeht, verzekeren ons dat verreweg de
meeste daarvan best mochten worden gezien en een juist beeld
gaven van wat ter plaatse aan merkwaardigs en toonbaars kon
worden bijeengebracht. Wij voor ons althans kunnen de visa vaststellen dat - gezwegen van ,,De Vrouw 1813-1913, waarover in
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Onze Eeuw reeds een en ander werd opgemerkt 1) — de „E.N.T.O.S."
to Amsterdam een bijzonder geslaagde poging was om landgenoot
en buitenlander to doen zien welke hoogte onze scheepvaart, met
name in de hoofdstad doch ook elders, na d roeve dagen van inzinking
heeft weten to bereiken, terwijl de voortreffeiijk ingerichte en uiterst
leerzame Landbouwtentoonstelling in den Haag het wellicht overbodig
dock in elk geval onomstoutelijk bewijs gaf hoezeer wij, alweer na
tijden van verslapping en verzwakking, op landbouwgebied een
eervolle plants onder de naties veroverd hebben en handhaven.
Neen, wij behoeven waarlijk na de vele in stad en land gevierde
feesten niet de aan onzen card eigene nuchterheid zoover to drij ven,
dat wij, nu het geroesemoes voorbij is, meenen wel wat al to veel
drukte to hebben gemaakt, iets, waarvoor de Nederlander o zoo
bang is. Wij mogen gerust tot elkaar zeggen, luide en dankbaar,
dat wij met het feest onzer voor honderd jaar herwonnen onafhankelijkheid gevierd hebben het feest onzer in den loop dier eeuw
herwonnen volkswelvaart en volkskracht. Onze handel, ooze nij verheid, onze land- en tuinbouw zijn schitterend opgestaan uit het
verval, waarin zij bij den aanvang der 19de eeuw waren weggezonken. Er zijn misgrepen begaan bij de goedbedoelde pogingen
om die opstanding reeds dadelijk bij de vestiging van het koninkrijk
to bevorderen ; niet aanstonds is daarbij de j uiste weg gevolgd,
maar het inzicht in de dwaling is door de ervaring, door de mis1 ukking verkregen en wij hebben daarna de barren betreden,
waarlangs de vestiging der ontwikkeling onzer volkswelvaarttakken
op volkomen gezonden grondsiag kon worden bereikt. Meenden in
de eerste helft der 19de eeuw Regeering en Parlement nog, dat
vaderl ij ke zorg, rechtstreeksche steun, kunstmatige bescherming
onmisbaar wares your den groei van landbouw en fabriekmatige
nijverheid, later hebben Gouvernement en Volksvertegenwoordiging
ingezien dat een waarlijk krachtige en durende ontwikkeling der
volkswelvaart niet aldus kon worden verkregen. Men heeft den durf
gehad de stutsels of to breken, den steun weg to nemen. Men beeft
begrepen dat ook op dit gebied de ware kracht slechts nit vrijheid
kan worden geboren. Tusschen de in allerlei opzicht verderfelijke
bescherming en de onverantwoordelijke staatsonthouding heeft men
het j uiste midden weten to vinden : het opheffen van belemmeringen,
het aanmoedigen van het uit eigen kracht tot stand gebrachte,
het openers van allerlei gelegenheden, het zorgen voor deugdelijk
1) Door Mej. Dr. H. C. H. Moquette, in de Juli-aflevering 1913, blz.
67 v.v.
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onderwijs, het oefenen. van toezicht en controle, het belangstellend
gadeslaan van wat door de burgers zelven werd gedaan om daarna
van overheidswege, aanvullend, dat daaraan toe to voegen, wat
boven de rnacht der enkelingen ging en slechts door de Regeering
op bevredigende wij ze kon worden verricht. In die lij n is zeer veel
goeds gedaan, gelijk do ervaring voor ieder, die zien kan, heeft
bewezen. Bewezen ook voor de vreemdelingen, aan wie wij het
beeld van een bloeiend en welvarend Holland hebben kunnen
toonen en hebben getoond.
Het is een heugelij k felt dat aan het eind der 19de en in den
aanvang der 20ste eeuw de landbouw, de industrie en de handel
ten onzent zich breed hebben ontplooid en voortgaan in verschillende richting zich uit to breiden. En het is goed geweest, dat het
,,Plan 1913' er in mime mate toe heeft bijgedragen dat heugelijk
feit in een helder licht to stellen. Er is in ons land ten huidigen
dage druk vertier en verkeer ; de landbouw gnat voort zich to
ontwikkelen in de richting van een export-bedrijf, hetwelk, tolbarrieres in andere landen ten spij t, steeds grooter hoeveelheden
van zijn voortbrengselen elders weet to plaatsen ; onze n ij verheid ziet
het aantal fabrieken en werkplaatsen staag wassen en vindt ook in
voortdurend toenemenden uitvoer den noodzakelijken afzet voor het
zeer vele, dat boven de beperkte binnenlandsclie behoefte wordt
vervaardigd ; in meer dan een hedrijf komt men handers to kort;
de handel houdt gelij ken tred met de andere takken van volkswelvaart en zoekt nieuwe banen voor zijn expansie. Er is durf en
ondernemingsgeest onder de mannen van zaken. Rotterdam gaat
binnen weinig tijd zijn handelshoogeschool openers, waarvoor weldra, zoodra llet denkbeeld was geopperd, een aanzienlijk bedrag
vas bijeengebracht; de leiding van deze zaak schijnt aan goede
handers toevertrouwd en een praktische geest beheerscht dit nieuwe
instituut. Wij durven weer wat aan; wij pakken weer aan; wij zijn
weer bezig en bedrij vig ; wij hernemen weer op menig gebied een
plaats vooraan to midden der altijd om den voorrang strijdende
volkeren.
Laat ons dit toch dankbaar en luide erkennen. Niet nuchterheid en of keer van al wat als aanstellerij kan worden uitgekreten
alleen zijn kenmerkende eigenschappen van ons y olk; daartoe behoort van oudsher ook bovenmatige verheffing van en hewondering
voor hetgeen in andere landen tot stand komt met eene daaraan
evenredige geringschatting van wat wij zelven kunnen en doers.
Wanneer en voorzoover deze eigenaardigheid van ons volkskarakter
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leidt tot een ontevredenheid over de eigen verrichtingen, tot inspanning om het elders ons gegeven voorbeeld na to volgen, kan
daarin een kracht ten goede zijn gelegen, maar veelal komt ooze
eerbiedige aanschouwing van wat Belgen, Duitsehers, Engelsehen
doers en onze meewarige bespiegeling over wat wij zelf tot stand
brengen neer op de troostelooze overweging, dat wij nu eenmaal
niet voor groote dingen aangelegd zijn, dat wij maar een klein
yolk in een klein land zijn en dat wij met al ons ploeteren en
zwoegen niet heel veel verder komen zullen. Welnu, daartegenover
mag en moet worden gewezen op ons Holland-van-nu, dat groot
is in menigerlei opzicht, dat op de wereldmarkt met zijn ellebogen
en schouders dringt om zijn plaats in de zon to behouden, dat
andere landen opzij of voorbij streeft, dat weer dan wellicht eenig
ander land — Groot-Brittannie uitgezonderd — wijzen kan op den
volkomen gezonden en rationeelen grondslag, waarop de ontwikkeling zijner volkswelvaart berust.
Een der belangrij kste elementen van dien gezonden en rationeelen grondslag is het geldend stelsel onzer handelspolitiek, is
ons laag, eenvormig, vrijgevig invoerrechten-tarief. De uitslag der
dezen zomer gehouden Kamer-verkiezingen heeft wel ontwij felbaar
vastgesteld dat er althans in de naaste toekomst geen sprake van
zal zijn, dit stelsel to veranderen. De tariefherziening is een factor
van groote beteekenis in den verkiezings-strijd geweest en het
vasthouden aan Naar protectionistische voornemens is zeer zeker
voor de rechterzijde een schadelijk „item" gebleken. De verdediging van die voornemens heeft op de breede kiezers-scharen klaarblijkelijk veel minder indruk gemaakt dan de krachtige bestrijding.
Erkend moet worden dat deze verdediging op tamelijk slappe en
zwakke wijze werd gevoerd. Natuurlijk waren er wel sprekers, die
Kolkman's tariefwet aanprezen, die vooral trachtten to betoogen
dat zij niet zoo slecht was en niet zoo verderfelijk als wel door
de tegens Landers werd beweerd. De „Tarief-Vereeniging" deed nu
en dan een blaadje verschijnen, waarin ook al meer gestreefd
werd n aar verweer tegen de vele geopperde hedenkingen dan naar
rechtstreeksche aanbeveling. Men hoorde ook dat er een „Pro
Tariefwet-Comite" was opgericht, dock vernam of zag nauwelij ks
jets van zijn werkzaamheid. In strooi-billetten, die bier en daar
bij de verkiezingen dienst deden om stemming to makers voor het
protectionistisch ontwerp, werd veelal veel meer gezegd dan men
verantwoorden kon en werd daardoor voor zakelij ke kritiek een
schoone gelegenheid geopend. Wellicht heeft men rechts gemeend
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dat bet ten slotte zoo'n vaart niet zoo loopen en dat er toch wel
een meerderheid in het 'and voor Kolkman's ontwerp zoo gevonden
worden. Hoe dit zij, de verdediging was slap en zwak, vooral in
aanmerking genomen de feiheid en de kracht, waarmee de aanval
werd gevoerd. De reeds van 1896 dagteekenende Vereeniging
,,Het Vrije Ruilverkeer" deed wekelijks haar vliegende blaadjes
verschijnen, waarin op bezadigde en overtuigende wijze het euvel
der protectie werd aan de kaak gesteld en de aanhangige wetsvoordracht van allerlei zijden werd bestookt. De indiening van die
wetsvoordracht deed het ,,Anti-Tariefwet-Comité" geboren worden
als een spontane organisatie van zaken-menschen, die zich ten doel
stelden de openbare meening to wijzen op de gevaren, waarmee
Kolkman's plannen ooze volkswelvaart bedreigden. Elk op haar
eigene wijze hebben deze twee vereenigingen goed werk verricht;
zij hebben door heel het land levendige belangstelling weten to
wekken en in stijgende mate weten gaande to houden voor de
vraag: waaroin de voorgenomen wijziging onzer handelspolitiek
voor Nederland een ramp zou zijn.
De welvaart, die thans ten onzent heerscht, de gunstige toestand van landbouw, nijverheid en handel kwam de positie der
anti-tariefwet- mannen versterken. Behoefde ooze industrie besoher
ming? Was er zoo jets als de door de Regeering beweerde inzinking
van ons voorthrengend vermogen? Deed de mededinging van bet
buitenland ons waarlijk zooveel en zoo algemeen nadeel? Was er,
gelijk dan Loch in de toelichting tot het ontwerp gezegd werd,
stilstand zoo niet achteruitgang in ons vaderlandsch bedrijfsleven?
Niemand, die het gelooven kon; men behoefde er de Jaarcijfers niet
voor op to slaan om van bet tegendeel zich to overtuigen; men
voelde immers allerwegen den krachtigen hartslag van ons economisch bestaan! Het welvarend Holland openbaarde zich aan ieder,
die oogen had om to zien en ooren om to hooren! Het was onmogelijk,
de kiezers to belezen dat wij aan den rand van een afgrond stonden
en dat Kolkman's wet ons van anders wissen ondergang moest
redden!
De nieuw opgetreden Regeering heeft bet ontwerp teruggenomen.
Niet daarom alleen kan men zeggen, dat voorloopig dit gevaar is
afgewend. Reeds 28 Juni - de herstemmingen badden den 25st
plaats gehad - kon men in een Standaard-driestar de ,,boogst
ernstige vraag" gesteld zien of boogere roeping aan de antirevolutionnaire partij nog langer veroorloven zal, de verbooging van
bet Tarief als integreerend deel van haar stembus-program to hand0. E. XIII 11
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haven", waarop het antwoord luidde : „Zoolang [daarentegen} het
verleenen van Bien steun [n.l. aan protectionistisch-gezinde nijverheids-mannen] en op schade voor het geestelijk karakter van onze
partij en op achteruitstelling van de geestelijke belangen van ons
yolk uitloopt, zal ooze partij zich van dit puur m a t e r i e e 1 e vraagstuk hebben los to maken, tot tijd en wijie er een kentering komt
in de publieke opinie". — Laat ons niet vragen hoe nu dit „puur
m a t e r i e e 1 e" to rij men viel met de vroeger gegeven voorstelling
dat de vrij}iandelsleer ingaat tegen (en de bescherming in de lijn
ligt van) de „heilige Ordening Gods", maar stellen wij enkel vast
dat dr. Kuyper de invoering van bescherming hiermee uit zijn
program van actie heeft geschrapt. Wij hebben, zoo was zijn gedachtengang, onze rechtsche meerderheid verspeeld door aan Kolkman's
ontwerp vast to houden en wij zullen, zoolang wij openlijk bescherming blij ven voorstaan, doch de openbare meening niet voor protectie
partij kiest, voortgaan minderheid to blij ven ; dus laten wij van nu
of dit punt rusten, zullen er ons niet meer warm over makers. Niet
lang daarna werd hetzelfde standpunt door prof. Struycken ingenomen. Deze stelde daarbij voorop dat, evenmin als de vrijhandel
met de hedendaagsche vrijzinnigheid, andererzijds deprotectie met
eenig Christelijk of godsdienstig beginsel verband houdt. Voorts is,
zoo betoogt hij verder, de voorkeur voor een beschermende politiek
in den loop der tijden aanmerkelijk verzwakt, vooreerst doordat
men in 1901 nit de programma's van katholieken en anti-revolutionnairen de bescherming van den landbouw wegliet en ook doordat
men bescherming niet weer allereerst en allermeest om haar zelve
nastreeft, dock terwille der geldmiddelen, waarmee de arbeidersverzekering moet worden betaald. „In het geheel genomen ontbreekt
thans ter rechterzijde het feu sacre voor het protectionisme op zich
zelf, men aanvaardt, zoo noodig, de tariefwet uit fiscaal-sociaal
motief '. De Christelijk-Historische partij zwijgt in haar program
over tariefsverhooging; blijkens het van 1930 dagteekenend program
van den Christelijk-Historischen kiezersbond zijn velen dezer manners
in 't algemeen tegen beseherming ; „als historische synthese" mag
duo „eene aanmerkelijke verzwakking van de protectionistische
gedachte ter rechterzijde worden vastgesteld". Nu is daar nog
dr. Kuyper's afval bijgekomen. „Zwak staat zoo in alle opzichten
de beschermende politiek ook ter rechterzijde". En dan vervolgt
de hoogleeraar : ., Mag men nu opnieuw de hoogere belangen van
„de onderwijs- en de sociale politiek daaraan wagen ? Neen en
„nogmaals peen. Wanneer de rechterzijde het vertrouwen van de
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„meerderheid der bevolking wil herwinnen ; wanneer zij dat ver,,trouwen herwonnen hebbende, krachtig genoeg zal 'willen zijn en
„blij ven, om op onderwijs- en sociaal gebied hare ideeen to ver,,wezenlijken, dan mag zij zich niet blijven vastklampen aan het
„weinige, dat nit hare protectionistische traditie is overgebleven.
„Zoude het haar nogmaals gebeuren, dat zij, alvorens die taak to
„hebben volbracht, ter wille van de protectie bezweek, zij zoude
„door de geichiedenis gevonnist worden, als het hoogere to hebben
„geofferd aan het lagere."
Ook dit is duidelij k gesproken. De „Real-Politik" en van dr.
Kuyper en van prof. Struycken zegt hit onomwonden : wij moeten
niet weer die in Nederland klaarblijkelijk hoogst impopulaire
bescherming tot een partij-leus en tot voorwerp van partij propaganda maken, want met die vlag in top komen wij er nooit en
snijden wij voor ons zelven de gelegenheid of allerlei andere, veel
meer begeerlijke zaken to bereiken. Weg dus met die leus, waarmee
wij in '13 den strij d hebben verloren.
Dat in den kamp on1 de tariefwet de zege werd bevochten
door de tegenstanders, beduidt dus niet alleen dat voorshands deze
poging is verijdeld, doch ook -- en dat is van grooter belang -dat de voorstanders van gister niet morgen aan den dag weer het
gevecht zullen openers. Men ziet nu in, dat daarmee geen politieke
winst to behalen, integendeel, slechts politiek verlies to beloopen is.
In '05 en in '13 heeft de coalitie met en door een protectionistische
tariefwet den slag verloren. Zij neemt zich nu beslist voor, zich
to hoeden voor een derden keer. De zaak is voor onafzienbaren tijd
van de baan. Men snag hiermee ons land en ons y olk van harte
gelukwenschen.

Voor de gunstige ontwikkeling onzer welvaarts-bronnen, de
ongehinderde ontplooiing van ons productievermogen was de voorgenomen wijziging van ooze handelspolitiek niet de eenige bedreiging.
Aeeft de stembus van '13 ook gericht gehouden over de staatssocialistisehe wetgeving van minister Talma ? En wat zal ons ten
aanzien van sociale wetten in algemeenen zin, van arbeidersverzekering in 't bijzonder de naaste toekomst brengen ?
Men mag zeker wel aannemen, dat het verzet, ook in rechtsche kringen, tegen den geest, waarvan minister Talma's hervormingsgezindheid doortrokken bleek, mode een factor ten nadeele
der coalitie in de verkiezingscampagne geweest is. De onafgedane
Stuwadoorswet met haar diep in het bedrijfsleven insnijdende
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reglementeering ; de Bakkerswet, rampzaliger nagedachtenisse, die
na veel tobbens en wurmens in het parlementair drijfzand wegzonk; de naar middeleeuwsch model gedachte „organisatie van den
arbeid", belichaamd in een „Radenwet", die de arbeiders-verzekering ter uitvoering vooral aan ambtenaren zou opdragen ; de Ziektewet, waarin de Regeering enkel en alleen om verwerping door de
„vrienden" of to wenden medewerking van bijzondere kassen toeliet; de Invaliditeits- en Ouderdomswet met haar ingewikkeld
samenstel van bepalingen ter regeling van dwangverzekering naar
Duitachen trant; de Steenhouwerswet... ook velen rechts konden
niet wenschen dat de man, die in deze proeven van wetgeving het
beste gaf van wat hij vinden kon, in die lijn zijn niet of half voltooid, of wel voltooid dock nog onuitgevoerd werk zou voortzetten.
Wie weten wil met hoe weinig geestdrift de staatkundige medestanders van dezen bewindsman hem volgden op zijn weg, herleze
de beschouwingen, door rechtsche Eerste Kamerleden aan de Radenwet en de twee groote verzekeringswetten gewijd. Meer dan een
van die sprekers leverde een even rake als openhartige kritiek op
dat samenstel van wetten, om dan to eindigen met de wanhoopsbetuiging dat men zou voorstemmen, omdat anders de regeling
immers in 't geheel niet zou tot stand komen.
En wat is dan nu met name van minister Treub in zake de
sociale verzekering to verwachten ? De vraag is gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Men kan voor 't oogenblik weinig anders
doers dan de tot nu toe aangekondigde voornemens overwegen om
dan tot de slotsom to komen dat een geheel duidelijk beeld van
wat ons is toegezegd daaruit nog niet kan worden opgebouwd.
Van Mr. Treub wist men dat hij ten aanzien der ouderdomsvoorziening een van dat der concentratie afwijkend standpunt innam en dat dit hem belette tot die concentratie toe to treden.
Men wist dat hij aan de idee van verzekeringsdwang trouw bleef
tegenover de velen, die dat vroeger ook door hen met warmte
verdedigd stelsel loslieten, maar dat hij tegen Talma's ontwerpinvaliditeitswet gewichtige bedenkingen had en zijn stem daartegen
uitbracht. Men herinnert zich ook dat hij bij wege van een knap
ineengezet, uitvoerig amendement gepoogd heeft risico-overdracht
in dat ontwerp in to lasschen, waardoor het monopolistisch karakter der opdracht van de uitvoering der verzekering aan ambtenaren
en ambtelijke organen zou worden doorbroken. Aan het amendement der drie vrijzinnige leiders om art. 369 der Invaliditeitswet
(het „staatspensioen" aan 70-jarige arbeiders) zoo to wijzigen dat
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de werking zou worden uitgebreid tot alle 70 jarigen (niet arbeiders
alleen), dock tevens beperkt tot behoeftigen, gaf Mr. Treub als
kamerlid zijn stem. Na dat alles zich niet herkiesbaar stellend
voor zijn district, omdat hij ter zake der ouderdoms-voorziening
buiten de concentratie stood dock niet tegenover haar wilde gaan
staan, keert hij nu Loch op het Binnenhof terug, niet als kamerlid,
maar als de Minister, die Talma's boedel beredderen zal! Voor de
verwezenlijking van zijn plannen moet hij kunnen rekenen op den
steun der concentratie, waaraan hij den rug had toegekeerd. In
zijn kabinet vindt hij de door beide Kamers aangenomen Raden-,
Ziekte- en Invaliditeitswetten, die gereed liggen om in werking to
treden, wanneer de door die wetten gevorderde bestuursmaatregelen
zullen zijn samengesteld en wanneer de machinerie in elkaar gezet
en op gang gebracht zal zijn... .

IVhat will he do with it
In de Troonrede luidde de „sociale paragraaf " aldus :
„Indiening van een wetsontwerp tot het kosteloos verleenen
„van ouderdomsrente aan behoeftige zeventigjarigen, die gedur'ende
,,een to behalen termiju gees ondersteuning genoten van eene
„instelling van weldadigheid, kan in den loop van deze zitting
„warden to gemoet gezien.
,,Wetsontwerpen tot vereenvoudiging van de Invaliditeitswet
en de Radenwet, alsmede tot het toekennen van een recht ook op
„geneeskundige hulp aan de verzekerden krachtens de Ziektewet,
„worden voorbereid".

Dus : kosteloo^e ouderdomsrenten aan be/toettigen (niet-bedeelden ;
niet arbeiders-alleen). „Vereenvoudiging" van Invaliditeits- en Radenwet. Wijziging der Ziektewet, zoodat deze ook de verstrekking
van geneeskundige hulp rechtstreeks regelen zal en niet, gelijk
thans het geval was, die verstrekking aan volgens wettelijke bepalingen toegelaten particuliere ziekenfondsen overlaat.
Deze spaarzarne mededeelingen lieten belangrijke vragen open,
waarop ten deele eenig nader verklarend antwoord, althans een
aanvulling gevonden werd in de „Millioenen-nota". Daar las men dit:
„De kosten van de in de Troonrede aangekondigde ouderdomsrente, met inbegrip van de renten, welke krachtens artt. 369 en
370 van de Invalidileitswet zullen worden verleend, worden op
omstreeks 9 millioen begroot. Daartegenover stelt de Regeering
zich voor de invaliditeitsverzekering niet alleen to vereenvoudigen,
maar ook eon regeling to treffen, waardoor de invaliditeitsrenten,
rekening houdende met den leeftijd, zich tot eon noodzakelijk
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minimum, dat verband houdt met de ouderdomsrente zullen bepalen.
„Hetgeen boven dit minimum noodig zal zijn, moet volgens de
planners der Regeering, door vrijwillige verzekering worden gevonden.
Met voorstellen tot aanmoediging daarvan meent zij intusseben to
moeten wachten, totdat de voorgenomen herziening der Invaliditeitswet zal zijn tot stand gekomen".
Hier wordt dus gezegd dat tegenover de to verleenen ouderdomsrenten zal staan de (reeds in de Troonrede aangekondigde)
vereenvoudiging der Invaliditeitswet, waarbij tevens een regeling
zal worden getroffen, die de in validiteitsrenten tot het ,; noodzakelijk
minimum" beperkt. Dit minimum zal dan in verband staan tot
de ouderdomsrente. Bij de invaliditeitsrenten zal men rekening
houden „met den leeftijd"; andere factoren (duur en omvang der
premie-betaling) worden niet genoemd. Wie boven de bij ouderdom
en invaliditeit toe to kennen minima eenige uitkeering zich wil
gewaarborgd zien, zal daartoe den weg der vrijwillige verzekering
rnoeten betreden; de overheid zal zoodanige verzekering aanmoedigen.
wat men dus krijgen zal, schijnt hierop veer to komen : handhaving weliswaar der dwangverzekering, maar beperking van
Naar werking tot de garantie van een minimum aan invaliden ;
voor den ouden dag een eveneens minimale rente (staatspensioen); mogelijkheid van aanvulling der minima voor elk, die
zuiks wenscht, geschapen door een van overheidswege bevorderde
vrijwillige verzekering. Het is wel duidelijk dat langs die
lijn de Invaliditeits- en Ouderdomswet aanmerkelijk kan en zal
worden vereenvoudigd; de omslaehtige administratieve regeling
kan en zal dan zeer belangrijk worden besnoeid. Het pensioen voor
de ouden en de rente voor de invaliden beperkt zich tot een „noodzakelij k minimum", zoodat en van de arheiders en van de werkgevers en van den fiscus geen zwaardere offers zullen worden gevergd
dan noodig zijn om den gegadigden datgene to verstrekken, waarbuiten zij het niet kunnen stellen. De beperktheid dezer uitkeeringen zal voor de belanghebbenden een krachtige prikkel kunnen
zijn om door eigen voorzieningen (vrijwillige verzekering) meer dan
vat de wet hun toekent to verkrijgen.
De opmerking ligt voor de hand dat de vrijwillige verzekering
pier zoo ongeveer als let hinkende paard achteraan komt. In de
sociale paragraaf van het concentratie-program trad zij veel meer
op den voorgrond 1). In de Troonrede werd zij niet genoemd ; zij
1) Ter vergelijking met de aangehaalde zinsneden uit Troonrede en
Millioenen-nota laten wij Kier de oonoentratie-paragraaf volgen :
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dook eerst op in de lnillioenen-nota met de... dilatoire toevoeging
dat de Regeering met voorstellen tot aanmoediging van het particulier initiatief op dit gebied wachten zou „totdat de voorgenomen
herziening der Invaliditeitswet zal zijn tot standgekomen".
Dus : en dwangverzekering en staatspensioen en vrijwillige
verzekering; een uiterst gemengd stelsel. Maar dwangverzekering dan toch zeker op beperkte schaal, in eenvoudigen vorm,
zonder veel omslag. Althans naar zich laat gissen. Want men
zou weer, vrij wat meer van minister Treub's planners willen afweten, liefst die voor zich willen zien, alvorens daarover een oordeel
to vellen. Heugelijk in elk geval is de aangekondigde „vereenvoudiging
van de Invaliditeitswet en de Radenwet", die de hoop doet koesteren
dat de belasting van de nijverheid met de inproductieve kosten eener
bureaucratisehe uitvoering der verzekering van ons zal worden afgewend of tot „het noodzakelijk minimum" worden beperkt. Heugelijk
is in elk geval ook het vooruitzicht dat en Raden- en Ziekte- en
Invaliditeitswet alle 'drie, na de aanneming door Tweede en Eerste
Kamer, toch nog weer ,,op de helling" zullen komen. Wanneer
wijziging van die drie, in Naar tegenwoordigen vorm uiterst ongewenschte, wetten maar eerst weer aan de orde is, kan men hopen
dat, zij het met uitbreiding van de bij die wijziging oorspronkelijk
gekoesterde voornenens, nog jets goeds, althans het hest-bereikbare
met die wetten wordt verkregen. Er opent zich hier een gelukkig
perspectief boven de drelging der ongewijzigde inwerkingtreding,
een perspectief, waarin ook de leans opdoemt dat de nit die wetten
voor de nijverheid voortvloeiende lasten zullen worden verlicht.
Het is wel zeer gebruikelijk — wij wezen daarop meer dan
Bens — de draagkracht der nijverheid, Naar vermogen om sociale
lasten to torschen, voor to stellen als vrij wel onbegrensd en de
schouders op to halen voor ieder, die tegen opdrij ving van zoodanige

„1n

de behoeften ontstaan door ouderdom moet voorzien worden door

uitkeeringen nit de Staatskas, onverschillig of de behoeftigen al dan niet
tot de loonarbeiders behooren. `Terzekering van uitkeeringen boven het
minimum, dat aan behoeftigen worth verstrekt, client van Staatewege bevorderd
en geldelijk gesteund to worden.
„Noodzakelijk is eon algemeene voorzieuing op het gebied van de
geneeskundige en geldelijke hulp bij ziekte en invaliditeit van on- en minvermogenden. Hiervoor zal eon wettelijke regeling van de ziekenfondsen en
ziekenkassen en van den daarbij van Staatswege to verleenen steun het
uitgangspunt moeten zijn".
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lasten zijn waarschuwende stem v erheft. En de welvaart, de welstand
onzer bedrijven doet bij menigeen de vraag rijzen of het niet een
denkbeeldig gevaar is dat ons concurrentievermogen wordt verzwakt
door wettelijke bepalingen, die op eene belemmering of eene belasting
van onze productie neerkomen. Zie Loch hoe de nijverheid zich
ontwikkelt, zoo zegt rrien ; hoe kunt gij volhouden dat men haar
angstvallig heeft to ontzien en uiterst bevreesd moet zijn voor
alles, wat Naar mogelijkerwijze eenigszins zou kunnen schaden;
welneen, het kan best lijden.... Wij antwoorden dat omzichtigheid niettemin geraden blijft; levee wij nu in dagen van een gelukkige conjunctuur, het kan verkeeren. Wat thans een dragelijke
last is, kan morgen een ondragelijke zijn. Indien door welke oorzaken ook de tegenwoordige bedrijvigheid plaats maakt voor
slapte^; indien onze voortbrengselen minder worden gevraagd; de
huitenlandsehe mededinging voor ons zwaarder gnat worden; de
ontwikkelingsgang onzer nijverheid in haar opwaartsche lijn wordt
gestuit; dan kan die moeilijke tijd voor haar nog moeilijker worden,
het doorworstelen daarvan nog bezwaarlijker, de uitredding nog
hachelijker, wanneer zij op haar productiekosten een belangrijk
item ter take van sociale lasten nnoet blijven leggen. Wat in
dagen van voorspoed uw budget niet in de war stuurt, kan in
onfortuinlijke tijden uw kas begrooten. Men geve er zich wel
rekenschap van, dat de op de nijverheid reeds gelegde en nog to
leggen lasten in goede

en in kwade

dagen moeten worden opge-

bracht, dat zij blijkens de ervaring nooit verminderen, maar steeds
wassen in tal en wicht en dat men dus niet genoeg voorzichtigheid
betracht heeft, wanneer men in deze con junctuur vaststelt dat de
huidige lasten zonder nadeel door de nijverheid kunnen gedragen
worden.
Bij die overweging van „sociale lasten" heeft men — het is
overbekend, inaar daaraan mag tocll nog wel weer eens worden
herinnerd — niet alleen to denken aan de rechtstreeksche belasting
van nij verheids-ondernemingen door invordering van premies voor
arbeiders-verzekeringen, doch ook aan die middellijke „belasting",
die uit bepalingen reopens bescherming van of bij den arbeid voortvloeit, welke bescherming altijd op eene beperking en belemmering
der voortbrenging, dus op eene . verhooging van de voortbrengingskosten, op eene verzwaring van den cuncurrentie-strijd met het
buitenland neerkomt.
Meer dan eens reeds hadden wij de gelegenheid in

Onze Beuw

er op to wij zen dat men in andere landen (niet het minst in Duitsch-
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land) zeer wel dit alles inziet en daarom huiverig is verder to gaan
op den weg van uitbreiding der arbeiders-verzekering, van verscherping der arbeiders-bescherming. Van die uitbreiding en van die
verscherping ducht men achterstelling der vaderlandsche productie
bij die van andere staters Ja, wanneer eerst ook maar in die andere
states de arbeiders-verzekering zoo breed zich heeft ontwikkeld als
bij ons in Duitschland — zoo zegt men ginds -- dan kunnen wij
overwegen of wij dan weder een stap verder zullen zetten. En wat
de arbeids-bescherming betreft, j uist het inzicht dat zij eon factor
van overwegend gewicht in de onderiinge concurrentie der Europeesche landen is, heeft Naar voorstanders er toe geleid to trachten
die landen

gel^jkclijk en in

gemeen overleg tot geleidelijke verscherping

der arbeids-bescherming to bewegen. Indien wij het slechts alien
tegelijk doen, alien in hetzelfde tempo en alien in dezelfde mate,
dan staat geen onzer bij den ander achter; drukken de nieuwe
maatregelen op de productie van alle landen, dan heeft niemand
to klagen over verzwaring der concurrentie. Ziedaar de volkomen
,juiste grondgedachte der internationale arbeids-bescherming, welker
vooropstelling, gelijk wel duidelijk blijkt, is de erkenning dat sociale
fasten de industrieele weerkracht verlammen.
Men weet dat nu en dan to Bern internationale conferenties
worden gehouden, waarin afgevaardigden van verschillende landen
overleggen Welke nieuwe regelen van arbeids-bescherming zouden
kunnen worden vastgesteld ; is men het daarover onderling eons
geworden, dan is daarmee de grondslag gelegd voor eene tusschen
die landen to sluiten conventie, waarbij men zich over en weer
verbindt binnen zekeren tijd de arbeidswetgeving in het eigen land
overeenkomstig den in de conventie vastgelegden eisch to wijzigen.
Men zal zich herinneren dat onze herziening der arbeidswet, ooze
omwerking der wet van 1889 tot de nieuwe „Arbeidswet 1911"
ondernomen werd om de regeling aan cone vooraf to Bern gesloten
conventie to doen beantwoorden.
Ook dit ,j aar (in S September) is eene internationale conferentie
to Bern bijeengekomen. De

Nieuwe Courant 1) bevatte daaromtrent

eene mededeeling, die de moeite waard is hier to worden weergegeven.
„Men m eldt on s :
„Gisteren zijn de heeren dr. W. H. Nolens en H. A. van
IJsselsteijn, die de regeering vertegenwoordigden op de to

1) Van 27 September l.l., Tweecle Avondblad.
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Bern gehouden conferentie van de Internationale Arbeidersbeseherming, in de Residentie teruggekeerd.
„Deze conferentie, die op uitnoodiging der Zwitsersche
regeering is samengeroepen, diende tot vaststelling der grondslagen voor een in het volgende jaar to sluiten conventie
ten doel hebbende, den nachtarbeid van j eugdige personen
to verbieden en den dagelijkschen, werktijd van deze en van
vrouwen aan bepaalde grenzen to binden. Aldus zal dit
nieuwe tractaat een voortzetting zijn van de beide eerste
internationale overeenkomsten van dies aard, in 1906 gesloten,
waarbij de contracteerende states zich verplichtten het gebruik
van witte fosfor to heletten en den nachtarbeid van vrouwen
to verbieden.
„Op genoemde conferentie waren vertegenwoordigd de
afgevaardigden der regeeringen van Duitsehland, OostenrijkHongarije ; Belgic, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannie,
Italic, Noorwegen, Nederland, Portugal, Rusland, Zweden
en Zwitserland.
„Na ingespannen arbeid zijn de beide voorloopige orereenkomsteu, betreffende den nachtarbeid en arbeidsduur,
door de afgevaardigden van zoo goed als alle genoemde
mogendheden, zij het ook door eenige onder zekere reserves,
geteekend.
„De Nederlandsche afgevaardigden konden er zich van
vergewissen, dat de arbeidswetgeving van hun land, na de
j ongste herzienin g der Arbeidswet, die der andere landen in
elk opzicht vooruit is.
„De groote vastelandsche rijken en Belgic verzetten zich
dan ook vaak krachtig tegen het aanvaarden van menige bij
ons geldende bepaling; zoo zal de invoering van den tienurigen
arbeidsdag voor vrouwen, b.v, wat de textiel betreft, in Belgie
nog geruimen tijd op zich laten wachten.
„De afschaffing van den nachtarbeid in de glasindustrie.
die 1 Januari 1912 hier to lande werd ingevoerd, was een
onderwerp van lange beraadslagingen. Volledige overeenstemming icon hieromtrent zelfs niet verkregen worden. Het
verschil van opinie vindt men in de vermelde reserves.
„Al gelukte het den Nederlandschen afgevaardigden
natuurlijk niet op hoofdpunten verandering to brengen in de
vooraf door de respectieve regeeringen aangegeven zienswijzen
van de gedelegeerden der groote industrieele Staten, Loch
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was het bun in verschillende gevallen mogelijk, met succes
op to treden tegen het aannemen van amendementen, die de
conventie nog verder van de hier to lande geldende bepalingen zouden verwijderd hebben."
Het moge voor het vaderlandsch gemoed een bron van aangename zelfverheffing zijn, to lezen dat ooze arbeidswetgeving
sedert 1911 „die der andere landen in elk opzicht vooruit is";
dat de gedelegeerden van andere staten lange beraadslagingen
hebben gevoerd over de ten onzent reeds sedert 1 Januari 1912
werkende afschaffing van nachtarbeid in de glasindustrie en dat
-- met Belgie -- de groote vaste landsehe rij ken zich vaak krachtig
verzetten tegen menige bij ons reeds geldende bepaling ; — wie
verder en dieper ziet, gevoelt Loch dat het vooraanstaan van Nederland op dit gebied en in deze rij voor ons bedenkelijk moot zijn.
Ware dat niet zoo, waaruit ter \vereld kwam dan wet het verzet,
kwamen de langdurige beraadslagingen en de reserves van de
gedelegeerden der andere landen voort ? Waaruit anders ontsproten
die dan uit de overweging, uit de overtuiging dat een speller
tempo, dat verscherping der bescherming nadeel aan de vaderlandsche nij verheid vooral ter take van buitenlandsche mededinging, binnen en buiten de grenzen zou berokkenen ? Die bonding,
dat inzicht van de bui tenlandsche gedelegeerden moge tot leering
strekken aan hen, die de vraag van mogelijke schade aan de
productie geen aandacht waard achten .bij de bepaling van de aan
arbeidsbescherming to stollen grenzen. Er zullen zeker in ons land
wel lieden zijn, die de in De Nieuwe

Courant gedane mededeeling

met zekere zelfvoldoening hebben gelezen : het staat dan Loch
maar wat gekleed, dat wij met ooze arbeidswetgeving die der
andere vertegenwoordigde landen in elk opzicht voor zijn! Maar
hun vreugde zal wellicht een weinig getemperd worden door het
feit, dat althans die manners, die door de andere landen waren
uitgezonden om de conventie voor to bereiden en (lie loch zelcer

,vt l in beginsel voor uitbreiding van arbeidsbescherrning gevoelen, klaarblijkelijk aan ons land die plaats vooraan niet benijden, integendeel, ons haar gunners en or op uit zijn to zorgen dat wij daarvan
vooral niet to spoedig door eon der andere landen worden verdrongen ! Reserves, beraadslagingen, verzet, altegader aangewend
om van het eigen land het nadeel of to wenden dat navolging
van het door Nederland gegeven voorbeeld daarover zou brengen.. .
Nu, laat ons dan voorloopig wachten totdat de anderen ons hebben
ingehaald. Wij behoeven niet altijd nan de spits to blijven staan
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met de nijverheid belemmerende en haar in de concurrentie verzwakkende wetsbepalingen. Achteraan komen willen wij niet, maar
alien vooruit to zijn en to blijven is ook niet noodig
De mate, waarin de arbeid wordt beschermd, hangt, althans
ten onzent, niet alleen, misschien zelfs niet hoofdzakelijk of van de
in de wet to vinden bepalingen. Onze Arbeidswet 1911 geeft gelijk
haar voorgangster, verschillende stellige regelen om tren t aanvang,
einde en duur der arbeidstijden van jeugdige personen en vrouwen,
geeft het verbod van Zondags- en van nachtarbeid. Het is niet
moeielijk na to gaan of de overeenkomstige wet in een ander land
verder strekkende regelen geeft. Maar onze Arbeidswet laat bovendien aan een zeer belangrij ken en omvangrij ken algemeenen maatregel van bestuur (het zoogenaamde „Arbeidsbesluit") over, voor to
schrij ven „dat bepaalde soorten van arbeid of arbeid onder bepaalde
omstandigheden door personen beneden achttien jaar en, in fabrieken
en werkplaatsen, door vrouwelijke personen van achttien jaar of
ouder, op grond van gevaar voor de gezondheid, de zedelijkheid of
het leven, niet mogen worden verricht of slechts mogen worden
verricht onder de bij dien algemeenen maatregel gestelde voorwaarden". Men ziet : hier wordt aan de Kroon de vrije hand gelaten
om arbeid van jeugdigen (tot 1$ jaar) geheel to verbieden of slechts
onder stellige voorwaarden toe to laten en hetzelfde to doers voor
arbeid van vrouwen in fabrieken en werkplaatsen. In belangrijke
mate beheerscht dan ook de inhoud van dit Arbeidsbesluit het peil
onzer arbeidsbescherming.
Wat de Veiligheidswet betreft, men vindt in Naar geen enkel
veiligheidsvoorsehrift. In haar art. 6 zegt zij dat de fabriek of
werkplaats moet voldoen aan de (voor alle of voor sommige bedrijven)
bij bestuursmaatregel to stellen eischen in zake vrije luchtruimte,
luchtverversching, verlichting, voorkoming van brand en ongevallen
bij brand, kleedkamers, schaftlokalen en privates. In art. 7 draagt
zij aan een bestuursmaatregel op to bepalen wat door bet . hoofd of
den bestuurder eener fabriek of werkplaats, met inachtneming van
de voorschriften der arbeidsinspectie, moet worden aangewend tot
het bevorderen van zindelijkheid en van eene dragelijke temperatuur,
tot het verwijderen van schadelijke dampen, gassers of stof, tot bet
voorkomen van ongevallen door werktuigen, drijfwerk enz. De eerste
reeks van eischen betreft, gelijk men ziet, meer in het bijzonder
de inrichting van de fabriek, de tweede die van den bedrijfsarbeid ;
omtrent de laatste ,kan bovendien de arbeidsinspectie voorschriften
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geven. Men kan dus de Veiligheidswet -- met name Naar artt. 6
en 7 die eigenlijk all_een over de veiligheid handelen — volkomen
ongewijzigd laten en Loch haar werkings-sfeer in de diepte aanmerkelijk uitbreiden door het zoogenaamde „Veiligheidsbesluit"
(den algemeenen bestuursmaatregel volgens artt. 6 en 7) in allerlei
richting to verscherpen Wie weten wil hoever ten onzent de bescherming volgens de Veiligheidswet gaat, vindt in de wet alleen
de onderwerpen genoemd, maar moet het Veiligheidsbesluit bestudeeren otn een antwoord op zijn vraag to vinden. En wanneer
men wil nagaan of en in hoeverre wij ook op dit gebied anderen
landen voor zijn, dan moat men de in biizonderheden afdalende
regeling van die landen naast de onze leggen om tot een slotsom
to kunnen geraken. Er is eenige reden om aan to nemen dat wij
hi zoodanig onderzoek zo uden bl ij ken nu ook j uist her niet de
laatsten in de rij to wezen.
Het Veiligheidsbesluit ten onzent, dat uitvoering gaf aan de
artt. 6 en 7 onzer Veiligheidswet en tal van eischen aan fabrieken
en werkplaatsen stelde to aanzien van de in die artikelen genoemde
onderwerpen, dagteekende van 1896. De Regeering heeft het noodig
geoordeeld dit besluit onlangs to herzien. De noodzakelijkheid
daarvan werd in de toelichting tot het ontwerp van den nieuwen
bestuursmaatregel betoogd allereerst door er op to wijzen dat sedert
de invoering der vorige regeling (in '96) „niet geringe veranderingen
in de industrie" hebben plaatsgehad. „Nieuwe vindingen en andere
werkwijzen werden toegepast, die op den toestand der arbeiders
niet zelden ook in dien zin invloed hadden, dat het bedrijfsgevaar
voor hen vermeerderde of verminderde. Daarnaast maakte de beveiligingstechniek groote vorderingen. Wijst een en ander er reeds
op, dat de bestaande bepalingen niet ongewij zigd kunnen blij ven,
de rijke ervaring, welke de ambtenaren der arheidsinspeetie sedert
1896 opdeden, heeft dit bevestigd.
De noodzakelijkheid, althans de wenschelijkheid eener herziening van het vroegere besluit is hiermee wel voldoende aangetoond : men kan inderdaad zeggen dat de regeling van '96 in
meer dan een opzicht gaandeweg is verouderd ; de techniek —
ook die der beveiliging -- is in belangrijke mate vooruitgegaan
en het is natuurlijk onweersprekelijk dat de Arbeidsinspectie in
de sedert '96 verloopen j area heel wat meer ervaring in zake
arbeidsbescherming heeft opgedaan dan voor dien haar deel was.
Maar pleiten deze voor

1 erziening aan to voeren gronden ook voor

z'erscltel'ping? Wij kunnen het niet inzien. Zelve wijst de toelich-
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Ling er op dat nieuwe vindingen en veranderde werkwijzen niet
steeds tot vermeerdering, dock ook vaak tot vermindering van het
bedrijfsgevaar leiden. Toch is het nieuwe Veiligheidsbesluit, dat
27 Juni 1913 is vastgesteld om op 1 Juli 1914 in werking to
treden, in het algemeen over heel de lijn een verscherping, een
uitbreiding van de sedert '96 tot op heden gestelde eischen; was
hiertoe voldoende grond aanwezig ? wij meenen van niet. Sedert
1896 is het personeel en is de werkingssfeer der Arbeidsinspectie
zeer stark uitgebreid, zoodat Naar actie voortdurend meer omvattend en intenser werd ; de technische kennis, het inzicht en de
ondervinding van dit personeel vermeerderden in den loop der
jaren ; door een en ander moest wel aanhoudend het van die zijde
geoefend toezicht scherper worden, gelijk dan ook metterdaad het
geval was. Reeds daardoor is men veel dichter dan in of kort na
'96 mogelijk was genaderd tot den toestand, waarin that slechts
op papier doch ook werkelij k en practisch de aan de wet onderworpen fabrieken en werkplaatsen overeenkomstig de wettelijke
normen zijn ingericht. Het kan niet worden ontkend dat in vergelijking met vroeger dagen belangrijke verbeteringen zijn aangebracht, zulks vooral op het terrain van veiligheid, hygiene en
zindelijkheid. Voor een deel is dit to darken an de -- om zoo to
zeggen : automatische — werking van het Veiligheidsbesluit, hetwelk
allerlei eischen stelde, waaraan de Arbeidsinspectie zooveel mogelijk
zorgde dat voldaan werd ; voor een ander deel kwam verbetering
tot stand door overleg tusschen de toezicht houdende ambtenaren
en de werkgevers; bovendien was een belangrijke factor het felt
dat werkgevers zelven hoogere eischen aan de inrichting hunner
fabrieken gingen stellen. Vooral in de latere jaren hebben inderdaad vele werkgevers verschillende maatregelen genomen tot verbetering van toestand^n, niet altijd omdat wet of besluit dit
voorschreef; zij getroostten zich de vaak aanzienlijke kosten en
een niet geringe bedrijfsstoornis, omdat zij den arbeid in hunne
ondernemingen op behoorlijke wijze wilden zien ingericht. Mag men
aannemen dat in kleinere fabriekjes en in werkplaatsen van kleine
bazen nog niet alles naar letter en geest van wet en besluit werkt,
men kan daartegenover wel zeggen dat in goed ingerichte fabrieken
over het geheel de bedrijfstoestanden tegenwoordig van dien aard
zijn, dat er geen aanleiding is om de daarop betrekking hebbende
voorschriften zoo goed als over heel de lijn to verscherpen, gelijk
Loch metterdaad geschiedt.
Het nieuwe Veiligheidsbesluit geeft o.a. een veertigtal artikelen
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in zake ,,het voorkornen van brand door electrisehe leidingen en
toestellen". Deze voorschriften zijn vrijwel gelijkluidend aan die,
welke als veiligheidsbepalingen voor electrisohe sterkstroom-installaties zijn vastgesteld door de Vakafdeelirig voor Electrotechniek
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en in 1910 in werking
zijn getreden. Het spreekt echter wel vanzelf dat oudere installaties
bijna in geen geval aan deze eischen kunnen voldoen; wat nieuwere
installaties betreft, het zal wel steeds noodig zijn ingrijpende wijzigingen aan to brengen om ze op bet peil van dit 40-artikelenreglementje to brengen. Die wijziging brengt natuurlijk een belangrijke bedrijfs-stoornis mee, vordert ook veelal aanzienlijke kosten,
die niet altijd evenredig zijn aan bet to verwachten nut. Ziedaar
nu een proeve van verscherping. Technici hebben vastgcsteld dat
een installatie, die ter zake van veiligheid beantwoorden zal aan
de naar den huidigen stand van de techniek to stellen eischen,
behoort to zijn ingericht op den voet, door de Vakafdeeling voor
Electrotechniek bepaald. Maar is het flu billijk, is het zelfs noodig
van overheidswege op

27

Juni 1913 dwingend to gelasten dat op

1 Juli 1914 alle bestaande zoodanige installaties, oudere en nieuwere,
overeenkomstig die eischen moeten zijn -ingericht? Is het niet duidelijk dat de wetgever de billijkheid zou betracht en ook het noodige
gedaan zou hebben, wanneer hij had bepaald dat nieuw aan to
leggen installaties zouden moeten beantwoorden aan de naar den
huidigen stand der techniek opgestelde desiderata en dat ten
aanzien van reeds bestaande installaties in elk gegeven geval zou
worden nagagaan of en in hoever ter vermijding van brandgevaar
op verandering moest warden aangedrongen? Do aan de Arbeidsinspectie verbonden electrotechnische ingenieur zou dan voorschriften
omtrent zoodanige verandering van bestaande installaties kunnen
geven. Maar dien weg heeft de Minister (Talma) niet opgewild;
de nieuwe regelen zullen voor alle gelden, van een bepaalden
datum af. Daarrnee is ,,die Sache erledigt". Hoe dat gaan moet,
vat dat moet kosten, hoeveel stoornis dat to weeg brengen zal,
inoeten do fabrikanten rnaar uitzoeken. Roma locula.
Dezelfde geest des wetgevers spreekt uit de bepalingen van
hot jongste Veiligheidsbesluit in zake ,,voorkomen van ongevallen
door electrische leidingen of toestellen", waaraan 38 artikelen
meestal zeer uitvoerige en gedetailleerde - gewijd zijn. Met die
uitvoerigheid heeft men getracht lets onbereikbaars to bereiken,
n.l. een regeling, die in alle gevallen voorziet; men geeft voorschriften, waarvoor slechts in eenige gevallen voldoende grond
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aanwezig is, dock die in andere gevallen noodelooze moeilijkheden
zullen teweegbrengen. Daar de wetgever zoo omstandig alles
reglementeert, blijft er geen vrijheid van beweging nosh voor den
toezienden ambtenaar noch voor den betrokken fabrikant over, om
rekening to houden met de plaatselijke gesteldheid en met andere
factoren, die de strikte toepassing van het eng-sluitend voorscbrift
ongeraden of onnoodig makers. Er is geen ontkomen aan; zoo zal
het geschieden en anders niet, al kon of al moest het ook in een
gegeven geval anders geschieden. Maar bovendien bevindt de electrotechniek zich nog steeds in een tijdperk van verrassend-snelle
ontwikkeling; men past telkens weer nieuwe materialen en nieuwe
vindingen toe. Wat zin heeft het dan in een Veiligheidsbesluit
zeer precies gestelde voorschriften to geven, die vandaag misschien
nog voortreffelijk mogen heeten, doch morgen aan den dag onbruikbaar of verouderd zullen blijken? Is het dan niet veel beter ook
hier den toezichthoudenden ambtenaar slechts aan zekere algemeene
regelen to binders en hem voorts de vrije hand to laten, zoodat hij
naar bevind van zaken en met inachtneming van de vorderingen
der techniek voor elk geval de op zeker oogenblik en overeenkomstig de omstandigheden passende voorschriften zal kunnen geven ?
Maar het merkwaardigste van de zaak is wel, dat de hierboven
aangegeven denkbeelden omtrent de wenschelijkheid van weer
plooibaarheid, minder uitvoerigheid, ruimere bewegingsvrijheid, van
Welke de Regeering blij kens deze § van haar Veiligheidsbesluit
afkeerig is, door eene staatscommissie aanbevolen zijn. Aan Naar
concept-algemeenen-maatregel heeft de staatscommissie voor de
electrische geleidingen j uist dezelfde overwegingen ten grondslag
gelegd, die hierboven werden ontwikkeld. Die commissie heeft in
den door haar ontworpen maatregel slechts eenige algemeene bepalingen omtrent electrische inrichtingen opgenomen; zij heeft bovendien voor tal van inrichtingen het staatstoezieht buiten werking
gesteld, want -- zoo redeneerde zij -- aan den eenen karat oefenen
reeds de verzekeringsmaatschappijen en de electriciteits-„werken”
een voldoend toezicht uit en aan den anderen kant rnag men aannemen dat groote fabrieken vanzelf beschikken over genoegzaam
deskundig personeel om eene electrische inrichting behoorlijk to onderhouden. Bovendien hadden wij voor een zoo straffe en onbuigzame
regeling als thans ons deel is geworden, een waarschuwend voorbeeld in Duitschland Men heeft daar voor eenige jaren gepoogd
j uist zulk een dringende regeling in to voeren, maar daartegen is
toen zoo algemeen en zoo veelzijdig verzet gerezen, dat men
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eindelijk van de zaak heeft afgezien. Zulk een regeling nu, als
ginds werd verworpen, zal thans ten onzent Belden. Vrij heid van
beweging achtte ooze Regeering klaarblijkelijk gevaarlijk, aanpassing
aan oinstandigheden zeker wel nit den booze, vertrouwen in belanghebbenden ten eenenmale misplaatst. En men gaf ons de eng-sluitende, alles voorziende, uiterst-gedetailleerde, straf-bindende regeling,
die Been uitzonderingen kent, geen ruimte laat en geen vrijheid.
Wij zullen ongetwijfeld wel ook hiermee vooraan staan in de rij
der volkeren ! Vooraan ! ? 't Is maar hoe men 't nemen wil !
Zoo is er meer in dit Veiligheidsbesluit dat getuigt van een
„vooruitstrevenden" geest, welke het als de natuurlijkste zaak der
wereld beschouwt dat herziening van den-arbeid-beschermende
bepalingen beduidt verscherping, liefst over heel de lijn.
Is het niet hiermee als met ooze arbeidswet? Wij weten niet
of in andere landen de feitelijke arbe:ds-bescherming krachtens
daar geldende wettelij ke veiligheids-regelingen even ver gaat als ten
onzent. Om die wetenschap to verkrijgen, zou een zorgvuldige,
geduldige, vergelijkende studie der verschillende veiligheids-regelingen ondernomen moeten worden. Maar er is meer dan een reden
om aan to nemen dat ooze regelingen verder gaan dan de buitenlandsche. Wij wezen reeds op het verzet in Duitschland tegen de
thans voor onze nijverheid voorgeschreven bepalingen in zake
ongevallen bij electrische leidingen. Overigens is het ook niet
waarschijnlijk dat de spiksplinternieuwe regeling van ons jongste
Veiligheidsbesluit elders reeds navolgers, veelmin voorgangers kan
aanwijzen. En dan: de houding der gedelegeerden in Bern doet ook
sterk vermoeden dat men in andere landen mede ten aanzien der
veiligheids-regeling omzichtiger en voorzichtiger zijn zal. Is men
in die landen zoo sterk doordrongen van het de nij verheid
bedreigend effect van ver-strekkende arbeidsbescherming, dan zal
dat inzicht zeker ook remmend werken op mogelijken aandrang
tot verscherping van veiligheidsmaatregelen. Men kan het er dus
zeker wel voor houden dat wij ook met ons Veiligheidsbesluit aan
de spits staan.
Is dit zoo, dan volgt daaruit dat en Arbeidswet en Veiligheidswet in Nederland aan de nationals voortbrenging lasten opleggen,
waarbij de uit dien hoofde op industrieen in andere landen gelegde
lasten niet in vergelijking komen. Men kan zeggen dat het welvarend Holland van thans zich klaarblijkelijk deze weelde kan
veroorloven : sub pondere cresr^it. Maar voor den nieuw opgetreden
Minister moge in de overweging van dit een en ander Loch eene
v. E. XIII 11
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duidelijke vingerwijzing gelegen zijn om zijn vooruitstrevendheid
nu juist niet bij voorkeur to toonen door zwaardere belasting der
Nederlandsche n ij verheid, noch langs den rechtstreekschen weg van
eene arbeiders-verzekering, Welke to groote geldelij ke offers van
de industrie zou verges, noch langs den zijdelingschen weg van
verder gaande arbeids-bescherming, welke op belemmering en beperking der voortbrenging, dus op vermeerderiog der productiekosten, op bernoeilijking van de mededinging met het buitenland
neerkomt.
H. S.

GEDICHTEN
DOOR

P. N. VAN EYCK

I.
1k heb gedroomd dat ik met ii
En een dien 'k lang niet zag to zaam,
SToor hem na veel vergeten schuw,
Zoii zitteD voor cen open raam.
Dc late stralen vielen schuin,
Door 't venster vioot de gear van vlier,
En bij de bloemen in den thin
Daar werkte een stille hovenier.

(iij waart mij beiden zeer nabij
En toch, hoe onbenoembaar ver
Leek van uw ziel de mijne mij,
Het pad zoo wijd van ster tot ster!
Maar toen nani hIj zijn instrument
En speelde traag, alsof hij noo
Zijn hart van 't licht had afgewend,
De zoete droefheid van Lab.

III

Mijn God, mijn God, gaat niets voorhij P
Zoo vele j wren zijn gegaan,
En dan, ern lied, een melodij,
En alles werd voor niets gedaanP
IDaar was geeii arbeid en geen leed
Dat vroeger leed vergeten deed,
Daar was maar een oneindig leed
Dat sums zijn oude iiaam vergeet.
Dat ik dien donkren speler vond
Het levend beeld van mijnen geest,
Het was 't gezicht van eene stond
Voor iets dat altijd was geweest.
1k ben die klaagt en speelt cii zingt,
En treedt den weg die helt en glooit,
En voelt hoe 't al hem verder dringt,
Maar rnijne jeugd ontsterft mij nooit.

III

Ik vond een ding: onsterflijk heeft
Mij n ziel in zich een dieper ziel,
Waarvan zij in 't verborgen leeft
En die, als alle licht verviel
En 't leven roerloos rust, mijn hart
In verre donke ys branden ziet —
Zij is mijn ingeboren smart,
De ziel van 't eeuwige verdriet.
Als nit onpeilbre diepten gloeit
De vlam van Naar ontroostbaarheid
En als Naar glans naar boven vloeit,
Dan p oor ik hoe haar stilte schreit.
En hoeveel vreugde en hoeveel zoets
De dag nlij Wint, zij blij ft mij steeds
De ziel van veel verborgen g loeds,
De gloed van veel verholen leeds.
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IV

En dan was 't stil, de cello zweeg,
De vreemde school in schemering,
Wijl road uw peinzend hoofd dat neeg
Zich 't donker aan uw haren ping.
En bu.iten 't raam, waar 't laatste rood
Nog als een bleeke errinn'ring was,
Wiegde de nacht den zoeten dood
Van de avond op de dauw van 't gras...
Ik weet, ik weet dat gij met mij
De zelfde droefenis bezint,
Heeft niet om hair uw mijmerij,
Om haar Wellicht mij 't eerst bemind ?
Ik peinsde : uw smal gelaat lag Leer
In 't scheem'rig donker van uw haar...
Wij zaten roerloos droomend neer,
Hoe rook de gear van viler zoo zwaar !

EENZAAMHEID
En zal dit Leven mij dan buitenwerpen,
En zal ik, met mijn eigen nood alleen,
Mij zelf verteren in den ij dlen, scherpen
Knel van mijn trots, de smaad van mijn geween,
En heeft de lucht zich voor mijn ziel gesloten,
En heeft de stall zich voor mij toegedaan,
Draag ik de kneuzing van wie werd verstooten
Hit de gemeenschap der vertrouwde peen,
En voel ik mij vergeten en verlaten,
En is het mij of niemand mij gedenkt,
En keeren nacht en avond door de straten
Zonder dat mij een blik van vriendschap wenkt,
o laat mij dan dit eene zeekre weten ;
(floor hoe mijn stem u toeroept door de nacht !)
Dat ik bij u mijn droefheid kan vergeten,
Dat gij mij met uw diepe liefde wacht.

LIED
o zoo va^k
In stille nachten
Als ik over
't Leven zon,
En mij n waak
Mijn droomgedachten
Met de looverVree verspon,
Als ik loom
Mij weg mocht geven
In 't verwij den
Van rij n zij n,
En 'k den Broom
Van 't wereldleven
Niet kon scheiden
Van het mein',
Was mij, o,
Dier ruischende wren
Zoete rust alleen
Genoeg :
Dat het zoo
A ltij d mocht duren,
Was het eenGe wat ik vroeg !

GE I )I(IHTEN.

Maar de dag
Die oiize wenschen
Nimmer spaarde,
Alles neemt,
Bees en 'k zag
Mij ding en, mensehen,
Heel deze garde
Koud en vreemd; Klaagde: zjn
Wij, wain-bewogen,
Dan rnei de eigen klacht
Alleen? Toeii het schijnSel iiwer oogen
Straalde zacht
Door 't donker heen.
En ik hief
Me en aan mijn vreezen
Licht oiitheven
Weet ik nu:
0, dit lief
De-hunk'rend wezen
Kan niet leven
Zonder u!

I

Zijn ons z6 6 de schoonste stonden:
A.ls wij zwevend boven 't heden
Nog het komende niet vonden,
Maar 't verleden reeds ontgleden ?
O 't zij n de uren dat wij zwij gen
In een heemling van gepeinzen,
Die naar eindloos kunnen tij gen,
Daar de wereldwanden deinzen.
En de tij d staat stil, ons leven
Is een ademend genieten
In het spreidend aetherbeven
Van een onbestemd vervlieten...
Als wij tot de nacht ontwaken
Vlood maar gene stond : wij staren
Op ter maan, die lichte baleen
Aan de stranden waar wij waren...

II

o mij n liefste, zij n wij sarnez^
Naar den aether uitgetogen ?
Zelfder droomen sterrenamen
Schenen ons in de open oogen?
„Stil, nog kan 'k zoo ver niet reiken...
Glanzen bronden op, wij dronken, —
Onze sterlij kheid ging wij ken,
Eeuwigheid heeft ons doorblonken!"
Roerloos, in mijn arm geloken,
Kind, gij huivert aan mij n scb ouder,
Drukken u de zware roken ?
Werd de zomernacht al kouder ?
„O ik huiver van herdenken,
Want ik durf nog nauw gelooven...
Ziet gij ginds de maan ons wenken ?
Kan ons ooit de erinn'ring dooven ?"

III

Maan, uw licht had ons gevonden
Toen wij na 't doorzichtig duistren
Mijmrend op ons koel balkon den
Zachten nachtwind hoorden fluistren
En als schepen, op uw deinen
[Tit het schuilen onzer garde
Naar het glinsterende schijnen
Dreven, dat 't heelal verklaarde.
En nu staren we in den loomen
Glans van Uw verbleekend heden,
Dat van eeuwigheid doet droomen
Wij 1 het zelf haast is vergleden ?
Weemoed (ach, uw schijnsels welken)
Giet gij, uit uw smalle horen,
In de blanke hartekelken
Die hun schobnsten glans verloren.

BUITENLAND.
De Turken hebben dan Loch in de slimme politiek van afwachten een bron van groot voordeel gevonden. Zij hebberi eerst
in den oorlog al hoop gehad op oneenigheden tusschen de Balkanbondgenooten en al hun best gedaan om de reeds tusschen dezen
ontstane versehilien nan to wakkeren ten einde de bondgenooten
van elkander to scheiden. Dat is Coen niet gelukt en het gelukte
daarentegen zonder groote onderlinge ruzies den Turk veer to werpen.
Maar de vredesouderhandeliugen werden zoo fang mogelijk
gerekt, blijkbaar van Turksche zijde altijd met ditzelfde doel. En toen
eindelij k Bulgarije, onvoorzichtig en overmoedig, den ,,Macedonischen"
oorlog ontketende en het van nile kanten in het nauw gebracht
werd, sprongen de Turken - zonder de inogendheden, o schande,
to raadplegen - plotseling Thracië binnen, hernamen Adrianopel
en stelden zich in het bezit van Oost-Thracië, terwiji de Bulgaren,
uitgeput als ze waren, niets meer verinochten tegen de benders van
Enver-bei en de wederom in actie gekomen Turksche legers. Zoo
konden zij Bulgarije noodzaken om oostelijk Thracië met Adrianopel weder op to geven en dit deel van het verloren gebied werd
wederom in glorie hij het Turksche rijk ingelijfd, dat plechtig bet
heftig betreurde Adrianopel in bezit nam. Om de vredesvoorwaarden
van Londen gaf toch niemand meer! Ditzelfde spelletje tracht Turkije
nu to spelen tegenover Griekenland en hlijkbaar ook in Albanië,
misschien later tegenover Servië dan ook nog in het schijnhaar
voor altijd verloren Macedonië.
Maar Griekenland, door machtige beschermers gesteund, zal
zijn nieuw bezit nan de noordkust der EgeIsche zee wel behouden,
en van Albanië kan niemand jets zeggen bij de verwarde toestanden,
die daar nog heerschen, al is het niet voistrekt onmogelijk, dat de
Porte er ten slotte nog sazereiniteitsrechten zal weten to verwerven.
Wat de eilanden betreft, zal het wel hierop uitloopen, dat Turkije
op grond van dezelfde prachtig gevonden argumenten, die bij
Adrianopel een rol speelden, eenige belangrijke eilanden zal behouden:
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Lemnos, Samothrace, Lesbos, Chios, Samos en Rhodos liggen zoo
dicht aan de Aziatische kust, dat zij broodnoodig zijn voor de
verdediging en de rust van die streek gelijk Adrianopel het was
voor Stamboel zelf. En zoo zal de Turksche diplomatic nog heel
wat hebben teruggewonnen van de zware verliezen in den grooten
Balkanoorlog m.a.w. de Oostersche kwestie zal nog lange j area
brandende blijven, want het is niet denkbaar, dat Bulgarije en
Griekenland deze jongste oplossing voor definitief zullen aanzien.
En zullen ooze Nederlandsche officieren de Albaneesche gendarmerie
in opdracht der mogendheden to reorganizeeren krijgen ? Een gemakkelijke taak is dat niet to midden van dat woeste volkje, dat den
Montenegrijnen in onhandelbaarheid weinig toegeeft. Het is in ieder
geval een eervolle maar zeker ook een levensgevaarlijke taak, die
onzen officieren daar wacht .. . als zij er lust in hebben! Met de
Serviers hebben zij er niet meer to rekenen, nu Oostenrijk dezen
to kennen heeft gegeven, dat het geen enkel stuk van het Albaneesch gebied mocht bezetten tot onderdrukking van den van daar
nit begonnen opstand in Nieuw-Servie.
Terwijl de Balkan nog steeds in gisting verkeert en de
Roemeensche voogd de hem door Europa opgedragen taak van
toezicht op wat daar gebeurt met de meeste voorzichtigheid ten
uitvoer brengt, rommelt de oorlogsdonder ook nog in Mexico. In
China, waar Joeantsjikai nu wettig gekozen president geworden is
van de door de mogendheden eindelijk erkende Chineesche Republiek,
heeft de blijkbaar door Japan moreel (en werkdadig ?) gesteunde
opstand van het Zuiden een einde genomen met de verovering van
Nanking door de Noordelijken en schijnt thans voorloopig van een
verdere oplossing van den alouden staat geen sprake weer zoolang
de krachtige Joeantsjikai als president — of keizer, als hij wil -- het
heft in handen houdt. Van het voortbestaan van Mexico als onafhankelijken staat kan men zoo zeker niet zijn: de onvervaarde president
Huerta is er zelfs niet voor teruggedeinsd om het geheele parlement
gevangen to zetten en den afgezant van president Wilson, die
hem voor de zooveelste maal aanmaande een geregelde presidentskeuze uit to lokken en zeif zijn post neder to leggen, to trotseeren
in weerwil van alle dreigementen der groote Unie. De hevige
opstanden in Mexico, tot in de hoofdstad zelve, brengen Huerta
niet van zijn stuk en hij blijkt volstrekt niet van plan om voor
Felix Diaz, den neef van Porfirio, de vlag to strijken, terwiji de
niet zoo heel goed gewapende Unie blijkbaar nog terugschrikt voor
een Mexiaansch avontuur, waarvan de afloop totnogtoe proble-
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matisch mag heeten, tenzij men mocht rekenen op den durf en het
geluk van een Cortez. Zelfs als Huerta eens plotseling „verdwijnen"
mocht --- en zoo iets is in Mexico wel meer gebeurd ! — is het
volstrekt niet zeker, of de Mexicanen, die vanouds weinig op de
Unie gesteld zijn, hare inmengiug zouden dulden. Overigens moge
men zich herinneren, dat de Monroe-leer wel de bemoeizucht van
Europeanen in Noord- en Zuid-Amerika uitsluit maar volstrekt niet
die van de Amerikanen zelf ; er zijn zelfs kwaadaardige denkers, die
het er voor houden, dat die leer ten bate der Unie is opgesteld !
De brave Jonathan schudt over zulk een zwart vermoeden zijn
steeds dichter besterden hoed maar de buitenstaanders denken er
het hunne van, gedachtig aan Cuba en aan menig ander ondersteld
Yankee-plannetje in verband met het nu weldra to openers Panamakanaal. Zal ons Curacao daardoor dan eindelijk weder een rol gaan
spelen in het wereldverkeer? Men mag erop rekenen en het maakt
zich gereed om voorloopig aan de eerste eischen van dat verkeer
to voldoen en zoo de kans niet to laten glippen. Wie weet ?
Frankrijk geniet van de gezegende binnenlandsche rust in de
maanden, waarin het parlement niet zetelt. Wel verluidt van intriges,
die worden voorbereid, van pogingen om het oude radico-socialistische
bloc to herstellen, waarvoor onlangs een congres to Pau samenkwam
onder leiding van Caillaux, maar de tijd schijnt voor deze richting
niet gunstig. Intusschen maakt Frankrijk zijn positie in de wereld
steviger. Hierbij is de tact en het persoonlijk aanzien van Poincare
de groote factor. Hij doet tochten door Frankrijk, die, naar men
zegt, in 1914 door bezoeken aan Algiers en Marokko zullen gevolgd
worden. Het is opmerkelijk, hoe hij, met zijn gemalin en flunk
gevoig in auto's de provincies rondtrekkend, de harten weet ,te
winners — hij, de noon van Lotharingen, ook in het zoo anders geaarde Zuiden -- en overal het gepaste woord vindt. In den omgang
met de vorsten, die hij ontvangt of bezoekt, kan men dezelfde
diplomatisehe fij nheid bewonderen. Koning Konstantijn van Griekenland, die to Berlijn zijn mood voorbij gepraat had door het Duitsehe
leger als model en leerschool to prij zen, waaraan zijn troepen de
zege dankten, kreeg to Parijs geen lesjes to hooren, maar alleen
de verzekering der onwankelbare sympathie van Frankrijk in de
Grieksche natie ; de Grieksche regeering haastte zich vriendschappelijke betuigingen to doers en de koning moest, vrij verlegen, wel
zelf herinneren aan de diensten door de Fransche militaire missie
onder generaal Eydoux aan zijn land bewezen. Met den koning van
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Spanje viel geen misverstand nit den weg to ruimen, maar wel
voorzichtig en beslist een bondgenootschap of een „entente" voor
to bereiden, waarvan de vruchten niet slechts in samenwerking in
Marokko moeten blijken, maar ook in goede verstandhouding in de
Middellandsche zee tusschen Engeland, Frankrijk en Spanje.
Ook in de Levant geeft Frankrijk nog niet zijn beschavingsrol
op; al is hierbij het groote bezwaar, dat die rol aan het beschavingswerk der geestelijke orders en aan de bescherming der Christenen
gebonden is, waarvan het onverzoenlijke anti-clericalisme of keerig
is. Straks komen zij weer samen in de kamer : de anti-clericalen,
anti-militaristen, anti-aristokraten. Zullen zij de politiek van orde
en herstel in 't Binnenland, van bevestiging der wereldpositie van
Frankrijk vermogen to verzwakken ? Het is to vreezen, dat zij geen
haar beter zijn dan hunne natuurgenooten elders, die hunne kracht
vinden in het tooverwoord „anti", dekmantel voor heel wat aspiraties
en heel wat ongerechtigheden.
Onder die anti-'s komt voor de Zooveelste maal ook de Duitsche
kroonprins zich scharen. Hij is bepaald anti-Bethmann en vindt
de wijze, waarop zijn zwager in de familie gekomen is, glad verkeerd. Moest de Wolf niet plechtig afzien van Hannover? Prins
Ernst August en zijn vader dachten or anders over: erkenning
van den actueelen toestand, dat wilden zij, maar geen absolute
verloochening van de oude Welfen-aanspraken, gees opgeven van
de in Hannover nog sterke, trouwe Welfenpartij en hare idealen,
Keizer Wilhelm laat echter niet met zich spotten. De kroonprins
bleef uitgesloten van de rationale feesten ter eere van den Volkenslag
en de onthulling van het Leipziger monstermonument : het zal nog
lang duren voor hij zijn lief Potsdamsch paleisje, dat daar nu
verlaten aan het water ligt in eon atmosfeer van stille eenzaamheid
en verbanningsgeur, terug mag Zion.

L E ESTA FE L.
F. V. Toussaint van Boelaere. De Bloeiende Verwachting. C. A. van Dishoeck. MCMXIII.
Een ietwat nurksche lezer zal, begonnen aan

Verwachting,

De Bloeiende

spoedig gaan zuchten, waarom die schrij vers zoo

hardnekkig vasthouden aan hun vreernde gewoonte om op hun
eerste voortreifelijke werk met den meesten spoed een slecht to
laten volgen. Doch, zooals gewoonlijk, heeft de nurksche lezer geen
gelij k. Want al is ontegenzeggelij k

he Bloeiende Verwaehting wel
Landelijk k/in-

veel minder werk dan het p ier onlangs besproken

nespel, slecht werk is het allesbehalve.
Een welwillend lezer zal hen, die den goeden dunk van den
schrijver

van Landelijk Minnespel willen behouden, den raad geven
Ile Bloeiende Verwachtiny van achteren naar

den schetsenhundel

voren to lezen. Went dan beginners zij met die prachtig-vertelde

Legende van 0. L. V. van Halle.
En dit hebreeuwsche gebruik is zelfs niet noodig om dezen
schetsenbundel recht to doers. Mits men op twee dingen let. Vooreerst
op de opdracht van dit werk: Aan August Vermeylen, naar oud
gebruik, deze eerste area van den oogst ; en op de dateering van elk
der schetsen. De opdracht Loch waarschuwt ons dat we p ier voor
beginwerk staan. En de dateering der schetsen, loopende van 1906
tot 1913, dat we hier de ontplooiing van een talent kunnen gadestaan, waarvan

Landelijk Minnespel, als rijpe vrucht, ons zoo onge-

meen verbaasde.
Wat in deze schetsen, waarvan de mooie

van Halle

Legende van 0. L. V.

zeker ieder zal bekoren, ons treft, is het zoeken naar een

persoonlijke uiting van eigen visie. Gewone, Licht-voorbijgegane
dingen uit het dagelij ksch Leven, tracht de schrij ver in hun verborgen
levenstragiek ons to doers zien. Of het hem altijd gelukt is, durf
ik niet to beamen. In zijn proza-gedichten en kinderschetsen
schijnen mij de levenskiekjes wat vluchtig en zonder voldoende
beduidenis, om blijvende kunst to geven. Soms ook is de beelding der personen niet vrij van precieusheid. En het van dit
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jaar gedateerde Fragment uit een Dagboek, dat de oud-romantische
truc van een gevonden dagboek gebruikt om ons de psychologie
van een zenuwlijdenden misdadiger to teekenen, is door zijn vorm
wel wat vieux jeu om door zijn inhoud ooze volkomen belangstelling to verkrij gen.
Zoodat we ons 'maar houden aan den titel van dit werk, dat
ons belooft dat we van den gelukkig langzaam-produceerenden
scarijver van Landelijk Minnespel nog schoon werk mogen verwachten.
G. F. H.
Werner Woerdenbach. Holland by Dutch Painters.
Ontwikkeling der Nederlandsche Schilderkunst I. Afl. 1.
Den Haag. 0. Harms Tiepen .
Midden in een zin eindigt deze eerste aflevering, die bovendien den engelschen tekst en zeer goede reproducties geeft.
Heel veel valt er dus van dit werk niet to zeggen, toch wel
zooveel, dat het geheel zeer belangrijk belooft to worden. De opmerkingen, her over Roelofs en Gabriel, als de voorloopers en
wegbereiders der Haagsche school, gegeven, dragen blijk van zelfstandig inzicht en juiste waardeering. Ook schijnt hier meer de
nadruk to zullen vallen op den geestelijken achtergrond onzer
jongste schilderscholen, dan op uiterlijke bizonderheden. Doch zooale
reeds gezegd, dit alles moet later nog blijken, als de goede dunk,
door deze eerste aflevering gewekt, niet beschaamd is geworden.
G. F. H.
W. G. van de Hulst. Van Hollandsche Jongens in den
Franschen tijd. Met bandteekening en platen van J. H.
Isings Jr. Utrecht. G. J. A. Ruys.
Set was to verwachten dat, behalve voor de ouderen, ook
voor ooze jeugd dit herdenkingsjaar 1913 lectuur zou brengen.
En als jongensboek, dat ooze bevrijding van de Fransche overheereching wil teekenen, schijnt mij dit werk zeer goed gelukt.
Het begint met de teekening van den terugtocht nit Rusland, waar
een Fransche kurassier nit medelijden een Hollandschen consent het
leven redt. Om deze twee, die elkaar in het Holland van 1813
terugvinden, draait het verhaal. Dat spannend genoeg is; vol
griezelige huiszoekingen in den nacht, gemeen verraad, edelmoedige
zelfopofferingen, waaghalzerijen van flinke jongens, enz. Wat heel
goed uitkomt tegen den achtergrond van vrome burgerlieden nit
die dagen.
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In 't begin schijnt hier, als gebruikelijk is, enkel het gebral
tegen de Franschen aan het woord to komen, wanneer ook de landman,
die het onder het Fransche bestuur zoo goed had, als noodlijdend
wordt voorgesteld (bl. 74). Later echter (hi. 289) wordt erkend
dat ons y olk aan Napoleon ook zeer veel to danken heeft. Zoodat
dit dus wel weer gelijk gebreid wordt.
Alleen dat Van in den titel doet erg leelijk, als een reeds lang
verflenst strikje, Bens nieuw. Over het geheel genomen dus een
G. F. H.
aardig jongensboek.
A. Roland Hoist. De belijdenis der Stilte. Bussum. Van
Dishoeck, 1913.
Wanneer men een bundel gedichten stil, en zonder to verpoozen doorleest, en onmiddellijk na die eerste lezing opnieuw met
geboeide aandacht de lectuur herhaalt, dan behoeft men niet to
aarzelen zulk een' bundel poezie to noemen, al is door die uitspraak de aard dier poezie nog niet omschreven.
De verzen van A. Roland Hoist hebben bijna altijd die aantrekkingskracht die tot luisteren dwingt, deze bundel bezit die
eigenschap in bijzondere mate. De Stilte van Welke dit kostbare
kleine boekje de belijdenis vertolkt komt over den lezer gelijk zij
over den dichter gekomen is: geene zwijgende stilte maar eene
stilte van diep ernstig geluid
Wat is hiervan de oorzaak ? De levenswijsheid die zich
bier uit in de aanbidding van de onzichtbare, alomvattende en
alscheppende macht, van de Wereldziel, uit Welke de zanger weet
dat zijne ziel oorsprong nam, is geenszins of zoo verrassend nieuw,
of zoo zonneklaar vertolkt, dat wij ons daardoor als door een nieuwe
stem van waarheid voelen aangegrepen, opgehev en of vertroost.
Maar de stemming, die den dichter drong tot getuigen, grijpt ons
aan en roert one. Wanneer hij eerbiedig luisterend naar het geluid
der woorden van do eeuwige stilte die tot hem komen als in het
ruischen der onsterflijke zee, die woorden opvangt en vertolkt in
zijn melodieus lied, en met altoos trouwe pieteit zorg draagt zijne
taal zoo zuiver mogeiijk en de klanken van zijn lied zoo ernstig
mogelijk to makers, dan treft ons zijne devotie, en zij voert ons mede.
Want er ligt in deze poezie, door de oprechtheid harer bezieling,
eene groote kracht tot ontroering, en zulks ondanks het onloochenbare feit dat niet zelden de gedachte achter de woorden gelegen
vervluchtigt bij de aanraking.
Mijne waardeering van deze poezie zou ik willen staven door
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cane aanhaling, indien ik niet gevoelde dat Kier afzonderlijk citeeren
van een enkel lied buiten verband de schoonh®id daarvan vermindert.
K. K.
Wed. M. v. d. P. 1. Hosanna den Zone Davids. 1911.
— 2. Natuur en Eeuwig Leven. 1912. — 3. De Jaargetijden. z. j. -- Hilversum. J. A. Wormser.
Bij herhaliing bracht ons de toezending van stichtelijke of
godsdienstige poezie ter bespreking in onze Leestafel-aankondiging
deze moeilijkheid dat wij de vrome bedoeling waarmede de verzen
gedicht wares niet wilden miskennen en Loch de meening niet
mochten verzwijgen dat en ter wille van die vroomheid zelve, en
ter wille van de Poezie de dichtproeven beter ongedrukt waren
gebleven.
Zulk cone uitspraak, ook ten opzichte van de hierboven aangehaalde bundels oozes inziens van toepassing, heeft eenen sehijn
van hinderlijke aanmatiging. Zij klinkt onhoffelijk en wij schrijven
haar niet zonder aarzeling veer. Toch mocht zij naar ooze meening
niet achterwege blij von. Godsdienstige verzen ' to makers is niet
moeilij k : het materiaal ligt gereed, de diepste gedachten van het
Christelij k geloofsleven zij n in den loop der eeuwen door tal van
dichters op zoo onderseheiden wijze geformuleerd, dat ieder die
cone zekere rij mvaardigheid bezit als van zelf de fragmenten van
Bien ouden dichtschat kan schikkeu tot eon nieuw mozaiek. Maar
dit is goon onschadelijk spel. Verzen waken is nog goon dichten.
Vrome poezie in welke niet de klank van persoonlijk geloofsleven
is to bespeuren, moge tot op zekere hoogte voldoen aan eon eigenen
aandrang van den dichter, zij mist datgene waardoor zij alleen
bereiken kan wat zij in de allereerste plaats moot begeeren to
zoeken : zij vermag niet anderen to inspireeren of to stichten omdat
zij zelve de eigenlijke inspiratie ontbeert.
En daarom is „stichtelijke" poezie niet alleen zeer gemakkelijk,
doch tevens bij uitnemendheid moeilijk. Zwaarder dan ergens elders
weegt hier, waar het immers het hoogste en heiligste van ons
gansche gemoedsleven geldt, iedere onbeholpenheid van de dichtertaal, ieder gebrek in de woordkeus, iedere gekunsteldheid van het
rijm, ieder gedachteloos gebruik van de beeldspraak, Welke niet is
eon bezield nasehetsen der in poetische vervoering aanschouwde
visie, dock eon mechanisch herhalen van hetgeen vroeger beter
is gezegd.
Doze opmerkingen zouden niet slechts in schijn, dock in werke-
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Iijkheid aanmatigend en onbillijk zijn, indien zij de strekking
hadden de oprechtheid der religieuze bezieling van de dichteres
der bovenstaande bundels in twijfel to trekken. Het tegendeel is
het geval. Aileen gelooven wij dat Mevr. v. d. P. welsprekender
en voor anderen treffender getuigenis van haar gemoedsleven zou
kunnen afleggen, indien zij daartoe niet bij voorkeur de traditioneele „Tale" der stichtelijke poezie koos, dock hare eigene eenvoudige woorden. Zij zou dan wellicht geen „hooge" dichtkunst geven
en geen aanleiding vinden om telkens van hare Tier en Naar harp
to gewagen ; dock vat zij gaf zou levenwekkend kunnen zijn, omdat
het den gloed van eigen levee in zich had.

K. K.

Th. van Ameide. Verzamelde Gedichten, 1906--1912.
Apeldoorn. C. M. B. Dixon en Co., 1912.
De lezers van Nederlandsche poezie, wier aantal van jaar tot
jaar toeneemt, zullen den dichter Van Ameide dankbaar zijn voor
dezen bundel, net zorg gerangschikt en met zelf kennis gekozen.
Want voor wie dezen ernstigen poeet kennen, die zijn mijmeringen
zoo oprecht, zijn inzicht in de schoonheid zoo suggestief en zijne
geheele dichterlij ke gemoedsleven zoo welluidend weet to vertolken,
is het een groot voorrecht de verschillende uit zoo verscheiden
stemmingen geboren, liederen en gedichten mast elkander to zien,
en zoowel in alle den wisselenden rij kdoni zij ner begaafdheid als
in de onderscheiden rubrieken de zelfstandige eenheid van zijn
persoon to bewonderen.
Immers v. Ameide is een zelfstandig dichter, hij heeft eene
eigene persoonhjkheid, die hij U niet door eindelooze zelfontleding
opdringt, maar die tot a komt en u boeit, als hij u wenkt om stil
tot u to spreken van het levee in de ziel des menschen en het
levee der nataur in den koelen helderen zomeravond.
:Mar de avond is de roelii van dit getij,
ale vorechen kwakon in de stille stroomen,
een eenzaam paard staat bij een hek to loornen
en koeien droomen in de late wei.
Dan is hei koele liuht some kristallijn
van helderheid, ell alle y gtaat or in
zoo onbewogen en zoo diep van zin
al sof de din gen srhoone beelden zijn.
Indien ik zocht naar een vergelijking om het karakter van
Ameide ' s kunst, en de oorzaak van mijn welbehagen in zijne poezie
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to verduidelijken, zou de laatste van de boven aangehaalde strofen
daartoe niet ongeschikt zijn. Deze dichter verstaat het een diepgaand gevoels- en gedachten Leven to vertolken in welluidenden
eenvoud, hetzij zijne getnakkelijk berijmde vierregelige strofen, het
wisselend stemmingsbeeld van de natuur in hare getij den penseelen,
hetzij de „blanke verzen" gestrenger eischen stellen aan zijne kunst
tot het etsen zijner stads-gezichten, hetzij de tot voile rijpheid gedragen overpeinzigen van zijne „levenskunst" 'gebeeldhouwd staan
in zijne zuiver gebouwde sonnetten.
De cyclus „Levenskunst" vangt aan met deze zelf bewuste
verklaring :
Bit open woord zult gij mij eindelijk moeten geven,
o rijk en bout en druk en overvol bestaan,
dat ik door al uW schoone zeeen ben gegaan
als schepen naar hun Joel met vastgerichten ste ven.
Dit getuigenis staves -- voor zoover gesproken woord en
gedrukte verzen zulks vermogen -- deze verzamelde gedichten.
Richting, vasten wil, geloof in een doel leest men nit iedere bladzijde,
al is het niet overal op gelijkelijk door sehoonheid treffenden toon.
Want in de „verzamelde gedichten" is groot verschil. Naar mijn
persoonlijken smaak zouden de eigenlijke „liederen" niet het hoogst
komen to staan. Deze dichter is eer een denker dan een zanger,
niet het lied, de

ode,

maar bet gedicht, het poeem toont u zijn

kracht. En daarnaast zult gij zijn gevoelig herdenken en herscheppen
eener oude wereld van schoonheid het zuiverst bespeuren in de
jamben zijner „Mythologische Spelen", voornamelijk in het fijn
doordachte „spel" van den Satyr en de AYnazone.
Mijne aankondiging wil geen karakterschets zijn, moge zij eene
aanbeveling blijken.

K. K.

J. J. de StoppeIaar. De Parelduiker. Apeldoorn. C. M. B.
Dixon. 1912.
De natuur in hare oneindige levenswisseling spreekt tot elk
onzer eene eigene taal en hrengt ons in die taal elken dag van
ons levee een nieuw gedicht. Maar zij onder ons, die poeten zijn,
verstaan die gediehten toch nog beter dan wij gewone stervelingen,
en zij scheppen daaruit iets nieuws, iets eigens : zij openers ooze
oogen, als schilders, voor wel vermoede dock niet aanschouwde
wonderers, zij geven aan de ruischende winders een nieuwen Loon
en doen ons het melodieuze lied van den morgenregen anders
dan to voren begrijpen.
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Zie hoe zulk een dichter het nude nieuw maakt :
DE PADEIN .
1) it icy 't geheim vol punt vanes aar de paden

tlruii zwijg en vreemd, luaar open, uit doer gaan.
tiler staan de boomer: de verbeelde daden :
Uegroeid uit zaad van eeuw ig voortbe^taan.
h:n deed de tijd ook d' enkle stammers schade,
(been Barre storm kon 't trotsch geheel verslaan :
tJit ouden groei ontwaakten nieuwe laden
In nieuw geboourt reel langs verlengde pawn
1i n 1k eta stil in d' oorsprong van de wege n .
Hen, Juisterend naar seders ver geheiiu
loud ik lnijn aangezic.ht haul zwijgeu tegen.
Eu 't is opeens of ik, ale rijin na rijni,
^r ez.storznde vo gels : namen uit rnijn droomen,

Voor Odne hooge vlueht to zaa7n hoor komen.
De opmerkelijke schoonheid van dit stemmingsgedicht, zoo
eigen, zoo persoonlijk van gedachte en zoo treffend van Loon, door
het onderstrepen van bijzondere trekker in het licht to willen
stellen zou niet van goeden smack getuigen. Het kleine sonnet
spreekt voor zich zelf, en wat meer zegt : het spreekt tot ieder
onzer. $et wekt in one die neiging tot stil nadenken -- is het
wellicht na-dichten ? -- die het charisma der poezie is.
Dat is de eigenschap van vole der kleine gedichten in dezen
bundel. Zij ontspringt nit het karakter van den podet. De Stoppelaar
heeft niet een verrassend ongewone, maar wel een zeer persoonlijke
wijze van de dingen to zien. Natuur en levee spreken tot hem in
eigen Loon. 1Zoo komt het dat zijne „parelen", naar welke hij zelf
gedoken heeft, eigen glans hebben, en de meeste zijner liederen
ons de vreugde geven van het niet-verwachte, van de verrassing
in toon, in beeldspraak of gedaehte.

K. K.

Minca Verster - -Bosch Reitz. 'n Schat van 'n Vrouw.
Amsterdam. Van Holkema en Warendorf. (Modern-Bibliotheek).
Ziet eens hier : wanneer go zegt : ik heb gelachen, due ben ik
ontwapend, dan moet ge ook heelemaal gees kwaad spreken van
dit dolle verhaal, maar hover alleen dankbaar erkennen dat het u
enkele oogenbhkken ---- in den trein, in de wachtkamer van uw
dentist of waar ook ----- op eon genoegelijke manier heeft bezig-
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gehouden. Het geschiedenisj e kon in scene gezet zijn en zou dan
zoo'n vermakelijke klucht wezen, waarin volgens een onafwendbaar
noodlot de mensehen nooit merken dat zij elkaar verkeerd begrijpen,
waarin de qui -pro quo's niet van de tooneellucht of zijn en ieder
speler kans ziet juist op het allerongelegenste moment de kamer
to betreden, waarin zijn afwezigheid zoo gewenscht zou zijn geweest. Deze figurers ook zijn van het echte klucht-type: de „schat
van 'n vrouw", het bemoeiziek dametj e, dat in het gezin van Naar
ouders alles wil terecht brengen en alles in de onmogelijkste wanorde schopt ; haar man, goedige, bonkige, rustige reus, die met
weinig woorden ten slotte de situatie redt; de oude heer, maniak,
alleen voor klassieke antiquiteiten leveed; de mama, ingebeelde
zieke met duizend en een kwalen; het jonge meisje, lieftallige
Backfiseh, erg in de verdrukking en dus bedrukt ; haar Liebb aber,
die bij de schoonmoeder-in-hope voor dokter komt spelen.. , en de
verder afstaande, het is allemaal zoo weggeloopen uit het programma
van een klucht.
Wat zegt u? Erg bedacht, deze verwikkeling ? Onmogelijk ?
De taal wat grof hier en daar ? Het komische gewild ? Het heele
genre nu j uist niet bijster hoogstaande ? Zwijg toch ; gij hebt gelachen. 0f, deedt ge dat niet, ja, pruttel dan maar verder, dock
laat Bens onderzoeken wat u schort, dat ge met een zuur gezicht

al deze dubbelgebeide dwaasheid lezen kunt !

H. S.

Voorts zijn door de redactie ter aankondig'ing ontvangen
de navolgende boekwerken :
Rich. Voss. Ale goden liefhebben. Verhaal uit den tijd van Tiberius.
Geautoriseerde vertaling. Amsterdam. L. J. Veen.
Vondels Spelen ingeleid en toegelicht door C. R. de Klerk en L.
Simons II 3. Salmoneus Jeftha Samson. (Nederl. Bibi.).
De Nienwe geboort door Henriette Roland-Hoist, derde druk. Rotterdam. W. L. en J. Bruese, 1913.
Nanuo. Eene Grieksche Idylle door Mr. C. V o g macr, 4e druk. 's Gra
venhage. Martinus Nijhoff.
Dr. C. G. IN. de Vooye. Historiese Schets van de IN ederlandse Letterkunde, zesde, vermeerderde druk, (vereenvoudigde spelling). Groningen.
J. B. Wolters. U. M., 1913.
M. W. Mook. Hegeiiaanseh-theosofische Opetelleti. Ainerafoort. P.
Dz. Veen, 1913.
Johanna. Twee Moeders. H. W. S. Hoe ik gezovd werd. (INaar het
Duitech). Serie „Groene Boekje q " der Chr. Bibliotheek. Nijkerk. G. F.
Callenbach.
Victor Ratkosi. De Klokken die Verklonken. Uit het Hongaarsch
door Jeno Sebestyen en J. A. Raabe Jr. Amersfoort. ` Talkhof & Co.
Utrecht. L. E. Bosch & Zoon.

()verneming verboden.
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Prof. Dr. P. J. BLOB.

Het jaar 1913 loopt ten ein de en laat de herin n ering
na aan de feestelijke herdenking van het herstel onzer
onafhankelijkheid, nu een eeuw geleden. Stad na stad,
dorp na dorp, hebben die herdenking gevierd met min of
weer welgelukte feesten van een min of meer historisch
karakter ; de heri nnering aan de landing van den Prins
op 30 Nov. to Scheveningen, aan de Haagsche driemannen,
en wie het met en naast hen waag den om bij de nadering
der Bondgenooten de vaan van den opstand to verheffen,
aan den Franschen tijd in het algemeen, is verfrischt door
historische optochten en tentoonstellingen, door de uitgave
van gedenkboeken en herinneringsgeschriften in grooten
getale, door artikelen in couranten en tij dschriften, door
redevoeringen en bioscopische vertooningen.
Dat alles heeft de herinnering aan het then gebeurde
niet alleen verfrischt maar ook verhelderd. Slechts bij uitzondering is sprake geweest van smaad gericht tegen den
Franschen gewe]denaar, tegen de Fransche overheerschers
in het algemeen. Men heeft, dank zij den arheid der geschiedkundigen, leeren inzien, dat de „Fransche tijd" niet
alleen maar een periode van maatschappelijke en staatkun0. E. X III 12
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dige ellende is geweest, dock ook zijn goede kanten heeft
gehad. Men heeft met name de groote diensten erkend, die
het Fraiische bewind na de annexatie aan ons volks] even,
onze administratie vooral, heeft bewezen. Toen in den
grooten historischen optocht in Den Haag, dien men een
levende les in onze volkshistorie heeft genoemd, koning
Lodewij k en Napoleon zelf zouden worden opgenomen,
hebben sommigen een oogenblik gevreesd voor vij andige
demonstraties tegen de Fransche overheerschers : niets is
daarvan gebleken en men heeft met historisch inzicht gevoeld,
dat ook deze periode in onze volksgeschiedenis thuis behoort
en als zoodanig moet worden geaccepteerd. Men heeft leeren
inzien, dat de ondergang van een historisch geworden verleden niet zonder hevige schokken, zonder volkslijden kan
plants hebben, dat een nieuwe toestand niet zonder bittere
smart kan geboren worden. Men heeft de daden der vaderen
van 1813 niet langer als heroieke feiten bezongen ; men
heeft ze leeren beschouwen met een helderen blik en de
menschelij ke opvattingen van Coen als zoodanig leeren
begrij pen. Wie de hoogg estemde feestklanken van 1863 met
de feestviering van 1913 vergelijkt, zal dadelijk zien, hoe
zeer men in historischen kijk op het voor een eeuw gebeurde
is vooruitgegaan. De geschiedkundigen molten zich verheugen bij het constateeren van deze feiten, die aantoonen,
dat hun werk en dat hunner voorgangers in de verloopen
vijftig jaren op de algemeene historische opvatting ten
onzent een belangrij ken invloed ten goede heeft geoefend
en met dankbaarheid denken zij thans aan de werkzaamheid van Jorissen, die met kracht en talent den weg heeft
gebaand voor het historisch onderzoek ten onzent, met
dankbaarheid ook aan die van Colenbrander, die na Jorissen
het meest heeft gedaan om de bronnen van de kennis van
het tijdvak op to zoeken en toegankelijk to makers.
Maar niet alleen wat er in 1813 gebeurd is en wat er
onmiddellij k aan is voorafgegaan, gaf stof tot feestviering
en herdenking, De centrale commissie, die zich gevormd
had, stelde zich allereerst ten doel om landzaat en vreem deling to laten zien, wat er van het Nederland van 1813
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op al lerlei g ebied een eeuw later geworden is. Niet alleen
hlstorische tentoonstellingen, die wereldlijke en kerkelijke
kunst van vroeger dagen nader tot alien moesten brengen
maar die even goed in andere jaren zouden hebben gepast,
dock vooral tentoonstellingen tot toelichting van ooze
tegenwoordige plaats in de wereld van handel en verkeer,
van landbouw en nijverheid, zijn op talentvolle wijze georg aniseerd geworden.
Er is met animo feestgevierd bij de herdenking van
dat alles, er is kostbaar materiaal van stu die bij eengebracht
teneinde het toen gebeurde op de rechte waarde to kunnen
schatten ; er is op allerlei g ebied g etoond, wat Nederland
thans is en thans vermag.
Maar er zijn ook andere klanken gehoord. Er zijn er
onder ons, die zich aan alle feestviering hebben willen
onttrekken, er mede hebben gespot, ja met bitteren ernst
op het ongepaste dezer feestviering hebben gewezen. Men
kan daarbij denken aan de gewone gevolgen van een
reactie in waardeering van feiten, een reactie tegen
vroegere opvattingen, die zoo licht overslaat in verguizing
van het vroeger aangebedene. De oorzaak van zulk een
houdiiig is echter bij velen natuurlijk een kwestie van
temperament. Er zijn altij d van die menschen, die behoefte
hebben om een domper to zetten op alle uitingen van
rationale geestdrift, van nationale dankbaarheid, van opgewekt nationaal gevoel. Zij plegen dan to spreken van
chauvinisme, van lintjesjacht, van bestuurswellust, van
vorstenvleierijen, van dikbuikige zelfvoldaanheid. Met dergelij ke menschen valt niet to redeneeren : men dient ze to
nemen zwartgallig als ze zijn en hunne aanmerkingen met
schouderophalen to beantwoorden.
Anderen hebben het daarbi j niet gelaten. Zij hebben
met een zwaar gebaar van studie en kennis, dat zoo goed
staat en zoo'n indruk maakt, nit het met wapenen van
allerlei soort en kaliber gevulde arsenaal der historie triomfantelijk, of nog beter met een droeve schaduw op het
gelaat, de „bewij zen" voor den dag gehaald .... dat men
;rich over het gebeurde in November 1813 eerder beeft to
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schamen dan er op to roemen. Heeft niet een uitnemende
kenn er van het tij dvak gezegd, dat het standbeeld der
Nederlandsche Maagd met voorzichtig op den mood gelegden
vinger de beste uitbeelding zou zijn van den Nederlandschen
volksgeest dier dagen ? Heeft niet Busken iluet, heeft niet
Potgieter, heeft niet Geel, heeft niet Multatuli moeten
spreken van den vervloekten Jan Saliegeest, die in en na
zoo zeggen
1813 ten onzent heerschte ? Vergelij kt eens
zij den in Noordduitschland ontstanen volksopstand met
wat men onzen „opstand" gelieft to noemen ; en daar wordt
niet eens zoo'n kabaal gemaakt ! Pollens „Neerlands bloed"
en Van der Palm's goed geschreven maar ietwat opgeschroefd
„Gedenkschrift" hebben een valsche traditie gevestigd
zoo verkondigen zij leest bij Duitsche schrij vers wat er
werkelij k geschied is, hoe men niets „gewaagd" heeft, maar
eenvoudig zich door de Bondgenooten, door Bulow's Pruisen
en Wernigerode's Kozakken heeft „laten" bevrij den..
En wil men bet absoluut „gooien" op onzen „voortrefzoo roepen zij
felijken" tegenwoordigen toestand, let
op de donkere schaduwen van het heden, op de heersehende
wantoestanden, op den achteruitgang van godsdienst en
zedelij kb eid, op wat pier aan alle kanten ontbreekt, op
onze onvoldoende weerkracht, op onze drukkende lasten,
op onzen misselij ken partij strij d, op wat niet al!
Op die laatste opmerkingen waren de Entos en de
andere actueele tentoonstellingen zeker het beste antwoord,
dat gegeven kan worden, en overigens is wederom het
zwartg allige temperament dezer haters van eigen tij d, dezer
onverbeterlijke zelfkwellers, voor een deel verantwoordelijk
voor dergelijke uitingen. Wie even om zich peen ziet, zal
moeten erkennen, dat wij sedert 40 jaren Jan Sa,lie achter
de deur, zoo niet de deur uit hebben gezet, dat wij op
allerlei gebied reuzenschreden hebben gedaan, dat Nede•land
op allerlei gebied ecn hooge plaats inneemt onder de kleine
staten van Europa, dat onze welvaart absoluut en betrekkelij k aanzienlij k grooter is dan zij in den besten tij d onzer
Republiek is geweest. Wie een zwarten bril opzet en dan
zij n natuurgenooten verwijt, dat alles duister is, kan moeilij k
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anders tot rede gebracht worden dan door den raad oral
Bien ongelukkigen bril of to zetten.
Maar wat is er dan van Jorissen, wiens meening over
1813 steeds van die zijde wordt aangehaald ? Wat van
Duitsche schrij vers als Tre itschke en anderen, vooral militaire, historici ?
Ik heb Jorissen gekend, goed gekend, geloof ik, en
hoog gewaardeerd. Hij was een uitnemend werkzaam, een
veelzijdig gevormd geschiedkundige, die een meesleependen
stij 1 schreef gelij k ook zijn gesproken woord medesleepte,
een braaf en eerlijk staatsburger, wars van alle onwaarheid.
Maar hij was teven s een man van hartstocht, altij d vol
gloeiende verontwaardiging of heftige ingenomenheid, niet
gewoon om lang to wikken en to wegen, maar spoedig
klaar met zijn oordeel en bereid om het luide uit to spreken
en met kracht to verdedigen zonder veel aandacht to
schenken aan de argumenten zijner tegenstanders. Hij had
eigenlij k geen opleiding als historic us genoten maar was
uit liefde tot het yak tot de studie der historie gekomen.
Eigenlij k historische kritiek was zijn doel niet nosh zijn
begeerte. Hij stelde zich meestal tevreden met weinig diepgaande overweging van het voor en tegen eener spontaan
bij hem opgekom en waardeering en vreesde van al to veel
kritiek vermindering van historische inspiratie, verbleeking
van historischen stijl. Een enkele maal greep hij een „dor"
onderwerp aan, met een gevoel van zoo jets als boetedoelu ng voor al to vrij e fantasiewerking, maar ook dan bepaalde
zich zijn kritiek tot zeer algemeene overweging van de
waarde zijner bronnen en bleef hij staan bij combinatie,
vernuftige combinatie dikwijls van Kier en daar gevonden
berichten, zonder zich al to warm to waken voor hunne
completeering of onderlinge toetsing. Met een woord :
Jorissen was, in den goeden, den eerbiedwaardigen zin des
woords trouwens, een dilettant, geen zuiver wetenschappelijk
onderzoeker, een dilettant, die, modern van geestesopvatting, zich in de eerste plaats tot moderne opvattingen, tot
studie onzer totnogtoe weinig ernstig beoefende nieuwere
geschiedenis aangetrokken voelde.
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Zoo kwam hij ook op 1813 en op Van Hogendorp. Zijn
omvangrij ke studien over den Franschen tij d, waaraan hij
in het begin van zijn optreden ij verig gewerkt had, hadden
hem duidelij k doen zien, dat men van die periode onzer
gesehiedenis nog op verre na niet genoeg wist. Hij was
ervan overtuigd, dat de bronnen veel rijkelijker moesten
gaan vloeien, voor en aleer men zich dien tij d duidelij k
voor den geest kon stellen. Ofschoon zijn vroegere studie
over Napoleon en koning Lodewijk hem reeds had kunnen
leeren, dat het dan allereerst noodig zou zijn om de
Fransche, Engelsche, Pruisische, Russische staatsarchieven
to raadplegen, besloot hij eerst een poging to doen om
binnenlandsche bronnen bij een to brengen. Hij slaagde in
zijn voor publicatie van bronnen nit dien tij d nog weinig
gunstig gestemde dagen slechts zeer onvoldoende in die
taak. Hij zelf klaagt bitter over den zeer „karig en" steun
hem ten dezen door particulieren verleend en legt na het
verzamelen van een betrekkelijk klein getal maar toch
waardevolle „Bij dragen" 1) moedeloos de met geestdrift
aangevatte taak neder : „ik neem er mede afscheid van de
revolutie van 1813."
Zij n eindoordeel over de Novemberdagen in het
bijzonder was ongunstig. Terwijl de fijne Van der Palm de
door Van Hogendorp aanvankelijk opgeroepen regenten en
hunne gelij ken elders met. lichte maar Loch onmiskenbare
ironie behandelt, valt Jorissen heftig nit tegen deze „ontaarde zonen" van „krachtige vadere a". Fruin toonde reeds
met enkele woorden de onbillijkheid aan van lien heftigen
uitval tegen deze doodgewone Hollandsche menschen, die
„de gewone maat" niet overschreden noch er verre beneden
bleven 2). Zoo zijn immers de meesten ook onder ons ;
slechts enkelen plegen nit to munten. Zoo is het altijd
geweest en zal het wel blij ven. Maar van de enkelen, die
ook hij uitzondert, valt onze Gijsbert Karel volstrekt° niet
in den smaak van den hartstochtelij ken Jorissen : Gij sbert
Karel is hem niet sympathiek, to ouderwetsch, to voor1)

2 dl. Groningen, 1867.

2)

Ver^preide Geschriften, V, blz. 352.
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zichtig nog; diens zelfingenomenheid en bazigheid, diens
ietwat pedante redeneeringen en schoolmeesterstoon wekten
zijn ergernis; hij vindt hem onhandig, riimoerig, zelfzuchtig, ouderwetsch, en besluit, dat er geen reden is ,,om het
gedrag van Van Hogendorp in deze dagen tot een voetstuk van zijii roern to maken". Daarenthgen verheft hij
hemeihoog het gedrag van Leopold van Limburg Stirum,
den onstuimigen en energieken krjgsman, Wiens geestdriftige aandrang bij den aarzelenderi Van Hogendorp hens
zou stempelen tot den eigenlijken ,,man van November '13".
Fruin heeft in een zees gernatigd stuk, waartegenover
Jorissen een felle brochure uitgaf, zijne gunstiger meening
omtrent Gijsbert Karel verdedigd en dit later nog eens
gedaan in een geharnast artikel 1), waarin hij nog eens de
verdiensten van den grooten leider van den opstand teen
den onrechtvaardigen aanval in bescherming neemt en de
gebreken van Jorissen's oppervlakkige kritiek onbarmhartig
aan de kaak stelt.
Het zij verre van mij dien weinig verkwikkelijken
strijd, waaruit Jorissen deerlijk gehavend to voorschijn
kwam, nog verder op to halen. 1k sprak er afleen van,
omdat nit het verloop van dien strijd duidelijk blijkt,
waarom men ten dezen op Jorissen's oordeel - nog wel
op onvoldoende gegevens gegrond - niet zonder meer
mag afgaan.
Niet zonder meer. Er IS thans meer, veel meer. Wij
hebben thans de prachtige verzameling van gegevens in
Colenbrander's Gednkstukken 2), waarin met de stukkeri
volding end, hoewel onopzettelijk wordt aangetoond, dat
Jorissen's oordeel scheef en onbillijk is geweest.
Ret is volkomen waar, dat ooze opstand niet is geweest een volksopstand van hetzelfde karakter als in
Noord-Duitschland, dat hij niet is geweest een heroIek
gebaar van een heldenstrijd zooals er zoo dikwijls in onzen
Tachtigjarigen Oorlog voorkomen. Maar even waar is het,
1)

Verspreide Uesohrifteu, V, bz. 372 vlg.

2)

Thaus in ]set geheel 11 aware dee]en over de periode 1782--1814.

VgI. 00k ziju ntstaan filer Uroudwet (2 dl. 1912).
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da,t wij het kan niet dikwijls genoeg herhaald worden
-^- met het volste recht de Driemannen en hunne medestanders in Holland zoowel als in de andere provincien
mogen vereeren als de heldhaftige mannen van de daad,
die door den November-opstand de Fransehen ten eenenmale hebben ontmoedigd, den Bondgenooten moed gegeven
om onze grenzen to overschrijden en door hun voorbeeld
ten slotte den talrijken kleinmoedigen een riem onder
het hart hebben gestoken, hen ertoe hebben gebracht om,
onder leiding eierst van het Algemeen Bestuur, dan van
den Souvereinen Vorst, to doen wat noodig was om de
onaf hankelij kheid definitief to herwinnen en Oranj e to
steunen in het uiterst moeilij ke werk der reorganisatie to
midden van de onzekerheid van den Napoleontisehen krijg
van 1814 en de Honderd Dagen van 1815. Er is gezondigd, veel gezondigd door aarzeling, door kleinmoedigheid ;
maar Welke ware Nederlander heeft zich in 1814 niet verheugd over het herwinnen der onafhankelijkheid, Welke
„voorzichtige" uit de eerste dagen heeft niet moeten toegeven, dat Gijsbert Karel en de zijnen een goede, een
moedige, een zegenrijke daad hebben verricht ?
Dat is het wat wij in dit jaar in de eerste plaats
herdaehten : het welgelukken van wat Gij sbert Karel en
en bijna overal vindt men ten minste enkele
de zijnen
hebben gewaagd, het herstel van ons
gelijkgezinden 1)
volksbestaan, van ons recht om geregeerd to worden volgens onzen volksaard en ooze wensehen, om to besehikken
over ons eigen lot, over onze eigen belangen.
Maar had Duitsehland dan Been reden, geen reden
meer dan wij, om feest to vieren in dit jaar? 0, alle reden
en het heeft ook feestgevierd, het heeft met geestdrift
herdacht wat de vaderen voor de vrijheid hebben gedaan
en geleden. Maar bij die herdenking heeft men zich zooveel mogelijk en op aanwijzing der landsoverheid onthouden
van druk openbaar vertoon. Waarom ? Omdat men de zaak
van 1813 geen waardig onderwerp van feestviering vond
1) Dat is een der groote resultaten van Koolemana Beynen's Historisch Gedenkboek, thans voltooid,
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Verre van lien. Eenvoudig om de toch altijd min of
weer gespannen verhouding tot Frankrij k in dezen tij d
van oorlogsgevaren niet to bederven, om de n ationale gevoelens in Duitsehland niet al to zeer op to winden en
die in Frankrij k niet al to zeer to kwetsen. Dergelij ke
internationaal-politieke overwegingen behoefden bier to
laude niet to gelden : dat is het verschil. En Belgie dan ?
Heeft dat feest g evierd ? Ook op die vraag is een afdoend
antwoord mogelij k. Het door de Bondgenooten veroverde
Belgie, na die verovering tegen zijn zin bij het Noorden
ingelijfd, gevoelt weinig reden tot feestelijke herdenking dier
vero verin g en dier inlij ving ; het heeft daarentegen zijn
niet bij zonder glorierij ke revolutie van 1830 altij d net
geestdrift en met dankbaarheid herdacht, ook al vinden
vole Vlamingen die revolutie een noodlottige vergissing,
zoo niet erger.
Maas wat is er van de ook ten onzent, ook in den
loop van dit jaar nog wel gehoorde bewering, dart van
onzen opstand niets gekomen zou zijn zonder de nadering
der Geallieerden tot ooze grenzen en dat ons land Loch
eigenlij k door de Pruisen, Russen en Engelsehen van de
Fransehen is bevrijd P Wat is er van die in Duitsehe gesehiedwerken van gezag zonder meer opgenomen voorstelling ?
Wat de eerste vraag betreft, zij moet volkomen bevestig end beantwoord worden. Neen, er zou geen opstand
pier to lande zijn ontstaan zonder de actie de g Bondgenooten, zonder den slag bij Leipzig. Dit is volkomen waar.
De ondervinding van April 1813 in Rijnland, aan de Zaan
en elders had ten voile bewezen, dat een verzet van Holland
alleen tegen de Fransche macht dolzinnig zou geweest zijn:
een ong ewapend, ongeorganiseerd yolk vermag niets tegen
een tot de tanden gewapenden, good georganiseerden vijand.
Maar vat zou Pruisen gedaan hebben, als de tocht naar
Rusland niet was voorafg egaan :' De heldhaftige maar volkomen mislukte schildhe'ing van Von Schill en de zijnen
in 1809 had duidelij k genoeg getoond wat er ook daar van
eon volksopstand zonder meer tegen een good gewapenden,
alle vestingen, alle oorlogsmateriaal bezittenden vijand to
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wachten was. Eerst Napoleon's terugtocht uit Rusland en
het optrekken der Russische legers gaf daar aanleiding tot
den opstand gelijk her de slag bij Leipzig en het optrekken der Bondgenooten in de richtin g ook van onze grenzen.
Maar met de tweede ligt de zaak anders.
Voor jaren reeds heeft mijn betreurde ambtgenoot P.
L. Muller in de Historische Zeitschri ft 1) tegenover niemand
minder dan Von Sybel en zijn leerling Meinecke de onjuistheid dezer meening aangetoond en Koolemans Beijnen is
niet in gebreke gebleven de dienaangaande nog altij d voortwoekerende legende in het Historisch Gedenkboek 2) uitvoerig
to behandelen en met nadruk to bestrij den. Hij komt tot
de onaantastbare slotsom, dat Engeland door den opstand in
Holland ertoe gebracht is om hier troepen to ontschepen
ten erode de Antwerpsche marine-etablissementen to vernielen en op daadwerke lij ke wij ze het recht to kunnen
opeischen om mede grooten invloed to kunnen oefenen bij
de vaststelling van de nieuwe kaart van Europa; dat de
Bondgenooten ten gevolge vari then opstand niet langer be-hoefden to vreezen voor een ernstige verdediging van
de werkelij k geduchte rivierstelling der Fran scb en, aan
welker verdediging Napoleon aanvankelij k volstrekt niet
wanhoopte, die hij integendeel het uitgangspunt zijner
verdedigende militaire actie wilde maken. Holland was
met Zwitserland zooveel als de bolwerken van Frankrijk.
Dit is voor de Bondgenooten de groote beteekenis geweest
van den opstand van November 1813; dit was de algemeen-historische beteekenis van onzen opstand, op het
juiste oogenblik, immers geen dag to vroeg maar ook g een
dag to laat, met fielder inzicht in den toestand door Van
Hogendorp en de zijnen aangevangen.
Voor onze eigen historie heeft zij doze beteekenis: dat
daardoor ons recht om een geheel zelfstandige natie to
vormen buiten kwestie werd gesteld. Als zelfstandig e natie
nit eigen beweging weder opgestaan, met een dadelij k
ingesteld „Algemeen Bestuur" aan het hoofd, kreeg zij het
1) 1886, S. 559 if.
2} Dl. I, blz. 148 vlg.
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voile i'echt olu Naar eigen lot to bepalen, om haar eigen
grenzen weder terug to verkrijgen.
Het is wel waar, dat in de voorloopig gemaakte afspraken der Bondgenooten ook reeds het herstel van onze
onafhankelijkheid onder leiding van Oranje was opgenomen,
maar het behoeft ook in onze dagen niet aangetoond to
worden, dat zulke afsprakeii volstrekt niet bindend zijn en
dat ten slotte om algemeen politieke redenen die afspraken
aan rnerkelij ke wij ziging hadderi kunuien ondervinden. Het
was nog in den nazonier van 1813 volstrekt niet ondenkbaar, integendeel, dat de Bondgenooten Napoleon, als hij
vrede gewild had, in het bezit van Holland hadden gelaten; het was ook in November volstrekt niet ondenkbaar, dat ons laud met het Duitsehe Hijk in veel nauwere
verbinding, zelfs als integreerend deel van dat Rijk, zou
zijn gebracht dan die, weike ten slotte door de dynastieke
verbinding van Luxemburg aan de kroon van Willem I
wend verkregen. Zelfs aan herstel van koning Lodewijk
pier wend toen uog gedacht door niemand minder dan
Metteruiich 1). Ook de hier to lande door de groote meerderheid dei' bevolking volstrekt niet begeerde vereeniging
met het Roomsche België is ons door de mogendlieden —
en volgens den vurigen wensch van den Souvereinen Yorst
- opgelegd. Maar ook andere combinaties, b.v. met een
deel der Rijnprovincie, zijn ernstig besproken, waardoor het
voortbestaan van Nederland als onafhankelijke staat feitelijk zou zijn opgeg even om het, zij het dan onder Oranje,
in to lassehen in een nieuw to vormen grooteren staat, die
met de oude IRepubliek zeer weinig gemeen zou hebben.
Zoo is het duidelijk, dat Hogendorp's initiatief tot het
zelfstandig optreden, ,,the act of the Dutch nation", waarvan in den tijd zelf de welonderrichte Castlereagh spreekt,
de onafhankelijkheid van ons land tot een voldongen felt
heeft gemaakt, gelijk het duidelijk is, dat de opstand ook
militair de Bondgenooten van ernstige beduchtheden heeft
bevrijd.
1) Vgl. Bussernaker, iii Historisch Gedenkboek, dl. I, blz. O vig.
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Daarom hebben wij alle reden gehad om de herdenkiug
van November 1813 feestelij k to vieren. Het is bovendien
tegenover zekere wereldburgerlij ke neigingen, die onze
nationaliteit dreigen to verzwakken, tegenover 'de verderfelij ke neiging om de burgers van ons goede land door het
op de spits drij ven van kerkelij ke en staatkundige, of moet
ik liever zeggen : kerkelij k-staatkundige vers chillen, tegen
elkander in het harnas to jagen het is tegenover zulke
verschijnselen noodig om het nationaiiteitsgevoel van alien,
het gevoel van to behooren tot een yolk met een gemeenschappelijke geschiedenis, krachtig to doen opleven. Ook
daarom kunnen deze feesten ter herdenking van het herstel
dier nationaliteit evenzeer nuttig zij n in hunne gevolgen,
als zij volkomen gerechtvaardigd waren door den historischen achtergrond, die tot de feestviering aanleiding gaf.

DE ONZEKERHEID
DOOR

LOUIS CA RBIN.

„He who hesitates is bossed"
American Proverb.
„But who is it that knows the real cause
of Heaven's hatred? This is why the Sage
hesitates and finds it difficult to act."
Lao Tse.

,,Lees!"
In de Witte 's avonds laat alleen zittende aan de
leestafel werd ik ineens opgeschrikt nit mijn lectuur, doordat iemand mij plotseling een open en omgevouwen courant
onder de oogen schoof, met een driftig gesproken : „Lees !"
Verwonderd zag ik op. Het was de oude dokter Raals.
1k zag hem even vol in de zachte bruine oogen, die
ernstig stonden achter de vage glinstering van zijn gouden
lorgnet.
„U her ?" vroeg ik en keek weer onwillekeurig neer
op de courant.
„Lees dat !" antwoordde hij alleen, en wees met den vinger
in 't midden van een der kolommen van de Rotterdammer.
Nu had ik juist met hoofd helder makende belangstelling gebeel verdiept gezeten in de lectuur van een sterk
medisch getinte critiek over Karin Michaelis' „De gevaarlij ke leeftij d".

338

DE ONZESERKEID.

Daarom, de eerste verbazing over des dokters won derlijke manier van doen eenmaal voorbij, groeide er dadelijk
een groote ontstemdheid in me zoo lastig gehinderd to
worden in mijn lectuur. Met onwil dan ook begon ik to
lezen vat hij me toonde.
En wend. bepaald. wrevelig toen ik merkte gestoord to
zijn geworden terwille van een courantenbericht, dat kennelijk tot de soort behoorde, waar alle grootsteedsche dagbladen open plekken mee opvullen, en met het geregeld
lezen waarvan alle keukenmeiden en oude renteniertjes
gemeenlijk hun brein plegen of to sto:npen.
Ik las dan, met klimmende verwondering :
„Ooze zoo bekende stadgenoote, de iollandsche
,,.kinderschilderes Louise Bergman werd heden op de
„Geldersche kade overreden door een zware vracht-auto.
„Zij overleed onmiddellijk. Ilet ongeluk is niet to wijten
,,aan onachtzaamheid van den auto-bestuurder. Oog„getuigen verklaren dat mejuff'rouw Bergman haastig
„nog voor den vrachtwagen wilde oversteken, en dat Naar
„dit gelukt zou zijn, as ze niet halverwege den straat„weg geaarzeld had en was terug willen loopen. De auto„bestuurder niet verdacit op dit plotselinge stilstaan en
„terugloopen overreed Naar joist doordat hij week voor
„haar eerste beweging."
Toen ik het bericht nit had, bleef ik op de courant
turen en zeid e, door dit zoo toevallig e toch getroffen :
»..Tja...
Doch dadelijk verwonderde ik mij er weer over, dat
de oude , dokter mij dit met Zoo jets gewichtigs onder de
oogen had gelegd.
„Kende u haar dan ?"
„Ze moet voor-eergisteren zeven en veertig geworden
zijn.,,
Er was nu in zijn stem jets zeer weeks, dat me belangstellend deed vragen :
„Heeft u Naar toen nog gesproken ?"
„we kenden elkaar al jaren niet weer."
De wijze waarop hij dit zeide gaf me een beklemd
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gevoel. Wat deed de anders zoo rustig normale oude peer
Loch onbegrijpbaar wonderlijk. En hoewel ik het berichtje
eerst gelezen had met ten naaste bij dezelfde gevoelsstompheid, die men langzamerhand jegens al diergelijke
„faits-divers" betoont, begon nu toch een groeiend medelijden met dit ongelukkige to.eval mijn belangstelling
wakker to waken.
Zoo'n toeval dan ook dit plotselinge omdraaien, dacht
ik getroffen. Kwam dit door den Loon, waarop de oude
beer aldoor had gesproken ? of kwam dit door de meerdere
attentie waarmede ik natuurlijk ondanks mijn onwil dit
bericht was begonnen to lezen ? Zoodat het meer relief
had gekregen, en ik langzamerhand het geval weer begon
to zien ?

Blijkbaar door een onwillekeurigen drang het in mijn
voorstellingen ontstane beeld nader to fixeeren, begon ik
nog eens to lezen.
Toen, veel sterker dan tevoren, troffen me de laatste
regels.
Kwam dit, omdat Raals er nog juist met zijn vinger
bij wees ?
In allen gevalle, de woorden : — „en dat Naar dit
gelukt zou zijn, als ze niet halverwege den straatweg geaarzeld had en was terug willen loopen " -- deden me nu
ineens het gansche verloop zoo seherp gesteld zien, dat
ik onwillekeurig op deze voorstellings-verheldering reageerde
met een:
„Tja. , . he who hesitates is bossed".
Langzaam nam de oude Raals de courant nu weer
weg en vouwde Naar ineen, zwijgend.
Er was in zijn gebaar een zweem van tevredenheid,
alsof hij zich na een lange oneenigheid dan toch eindelijk
in 't gelijk gesteld voelde.
Toen zei hij zwaarwichtig:
„Dat is waarschijnlijk Naar heele ongeluk geweest."
En het was me, of hij Kier veel en veel meer mede
bedoelde dan enkel dit auto-ongeluk.
,,leeft u Naar dan goed gekend vroeger ?"
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Hij zweeg.
Onwillekeurig tuurde ik weer op het tij dschriftartikel,
dat ik zoo sterk belangstellend had zitten lezen.
„Zeven en veertig, zei u dat niet ?" viel me ineens in.
„Ja..." hoorde ik hem werktuigelijk zeggen.
„Net de gevaarlij ke leeftij d .... " mompelde ik, turend
op de lettertj es voor me.
Hij zweeg.
verwonderd keek ik op. Hij stond in gedachten voor
zich nit to starer met opgetrokken wenkbrauwen. 't Was
blij kbaar niet tot hem doorgedrongen wat ik zei. Hij
stood doodstil, geheel vervuld van herinneringen.
„Heeft u haar dan goed gekend vroeger?" drong ik
aan, nu toch werkelij k nieuwsgierig.
Hij zweeg. Even keek hij op me neer en zag ik hem
vol in de zachte, bruine oogen die ernstig stonden achter
de vage glinstering van zijn gouden lorgnet.
Dan ineens omziend naar den schemerigen zaalhoek,
waar een sofa stond, zeide hij expansief :
„Kom mee, ik za l 't je vertellen".
Nu hadden de omstandigheden het de laatste jaren
medegebracht, dat de oude Raals en ik elkander bij een
gemeenschappelijk verwante familie geregeld intiem ontmoetten. Hij had me meer dingen nit zijn levee verteld,
waarbij ik me er altijd over verwonderde, waarom hij juist
mij voor die confidenties scheen nit to kiezen. Zoo waren
we Iangzamerhand vrienden geworden, zooals een vader
en een zoon dat zouden kunnen zijn.
Bovendien bleken onze naturen in veel dingen verwant.
Eenmaal in het hoekje naast elkander begon hij dan :
„Ze was een Indisehe. Dat wil zeggen in Indie geboren
nit Europeesche ouders. Je weet, dat ik in mijn jonge jaren
ofcier van gezondheid in den Oost ben geweest. Toen ik
Naar leerde kennen, was ze negentien. Ze was then mooi
met Naar rossi,ge Naar en Naar groote, brandend goudbrui.ne oogen, en Naar blanke teint. Trouwen s ze is nog...
was nog mooi. Wat zeg je ? Och dat portret op Pulchri
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meen je? Dan heb j e to veel gelet op den weemoed, die
gegroefd is om haar mond, en het losse nonchalante van
haar kapsel.... en dan ze liep op dat portret toch tegen
de vijftig.... Wee.... nee.... 't was een mooie vrouw,
then als jong meisje, klein als ze was, had ze toch al dat
statige en statueske". IRaals zweeg een oogenblik, in gedachten verloren.
1k herinnerde me nu wel meer portretten van haar
gezien to hebben. Zij was een beroemdheid als schilderes
van kinderen. Dc indruk echter van haar uiterlijk, dien ik
door die photo's had gekregen, kiopte heelemaal niet met
de figuur, die IRaals' woorden onwillekeurig voor inijn verbeelding deden oprijzen. Even was ik daarom begonnen
to opponeereri, dock het beslist afwijzende gebaar van
hem en de toon, waarop hij sprak, deden me verder zwijgzaam toeluisteren.
,,- 't Was in Batavia -" ging hij ineens door ,,haar vader was er rechterlijk ambtenaar. Man met een
goede positie. Zij was pas nit Europa terug. Ze schilderde
toen al.... was op de teekenacademie geweest.... was
wat je noemt veel-belovend. Maar de groote ernst, die den
kunstenaar maakt, die ontbrak nog.... natuurlijk trouwens.
Wat zeg je?.... niet natuurlijk? Kom, een vrouw...
een meisje 7 Wat zeg je 7 Och jawel, je hebt ze, werkelijk
artiesten ender de jonge vrouwen ... . zeker.... maar in
alien gevalle.... nec.... ik geloof niet dat er toen dat,
er toen dat al bij haar inzat, vat je? Och ik weet 't ook
wel.... ik weet 't ook wel.... hoe dat in haar gekomen
is... ."
Er was even een gauze. 1k wachtte. Hij staarde, in
herinneringen verloren, voor zich uit. Dan ging hij door,
dof van stem.
-- ,,We vonden haar allemaal mooi toen. Al de jongelui van het garnizoen dwarreiden dadelijk om haar heen.
En zij? Och ze was zoo eens echt een paar maandjes over
bij den ouden peer - (hij was weduwnaar) -. om eens
pret to maken. Ze zou weer in Europa door studeeren,
heel serieus. Maar nu kwam ze om eens wat niets to doen.
O. E. XIII 12
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Ze scheen wel hard gewerkt to hebben en weinig nit to
zijn gegaan. Je kon zien, dat ze er iets vermakelijks alleen
nog maar in vond altijd zoo'n stoet om zich peen to hebben. 't Was altij d een geconcurreer in aardig zijn, hoffelijk
zijn en charmant doers van je welste. Eigenlijk ergerde me
dit. Dat ik er sours zoo goed en zoo kwaad als 't ging aan mede
trachtte to doen, gaf me vaak een lamlendig gevoel. Een
gevoel van degenerafie eigenlijk. Het deed me telkens
denken aan Gourmont's uitdrukking ... , les boucs et les
taureaux qui entremelent leurs comes et luttent pour la
con quete des femelles .... W algelij k ... , mij len terug ten
opzichte van den komenden Uebemensch, voel je?....
-- Bovendien als je een vrouw liefhebt he? dan doet
het zeer to zien hoe ze 't vrieiidelijkst en 't aardigst is
tegen dengeen, die de leukste praatjes over zich heeft en
de captiveerendste maniertjes. Toch, ondanks dat, had ik
soma de gewaarwording dat ze au fond wel veel voor me
voelde. Verbeelding misschien ? Misschien ook niet. Je kunt
ook nooit in een ander zien. Wat kun je weten, wat eon
ander voelt of denkt ? Soms dacht ik het. AIs 't toeval
trof, konden we soms samen heel prettig ernstig over
sommige levensdingen zitten praten. Zoo jong als ze was,
had ze een kij k op het leven, die me aanstond.
Den strikt persoonlijken kijk van een zeer individualistisch karakter.
Dat kwam dan zoo -wel eens voor op Concordia, de
societeit daar, waar we vaak danspartij en hadden in dien
tij d. Maar zooals het dan altij d gaat he, je zit niet lang
alleen met iemand, die zoo in trek is. Dadelij k kwam er
gewoonlijk weer iemand anders bij. 't Gewone verschijnsel.
Dan voelde ik me onmiddellijk stug en saai worden. Je
kent dat misschien ? Of ben je zelf een flirt? Ik zag je nog
weinig met meisj es. Maar dat doet er ook niet toe. Je zult
't wel kennen : 't gewone verschijnsel. Die er bij kwam,
daar voelde je van hoe hij al eon of antler leak complimenteus aanspraakj e vooruit bedacht had, en on middellij k

zijn best deed Naar aandacht geheel to accapareeren. En
mijn groote grief vat jo?....
dat ging dan vlot genoeg
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1k begreep niet hoe dat koii, hoe ze zoo viug van het
ernstige en belangwekkende kon overvliegen op het vroolijke
en futiele... 't gaf me altijd de gewaarwording: o, ze is
blij van het zware geteem of to komen ... .
Tja, zoo dacht 1k toen. 1k was net even dertig, had
niet veel benul van vrouwen. Maakte me inwendig boos
op haar... vergat dat ze net negentien was en het gevoel
had zoo voor haar pure pleizier eens op stag to zijn. Vergat dat ze waarschijnlijk aan huwelijk en al zulk soort
dingen nog niet dacht. Ze had geen moeder meer, moet
je denken.
Bovendien maakte ik me dààrom dubbel boos op haar,
omdat het meestal mijn tegenstander mijn door haar, geloof
ik, wel als zoodanig erkende tegenstander was, die vaak
een intiemer gesprek kwam breken.., Tegenstander, versta-je dat P... ja.. , les bouts et les taureaux... natuurlijk.
En 1k had daar geen wapen tegen. 1k kon niet
wanneer hij vroolijk grappenmakend met haar bezig was
er bij gaan zitten en mijn karakter laten winnen. Voel
j e niet?
Kijk, in 't Leven wordt de vroolijkheid gauw door den
ernst verdreven, maar op partijen wordt de ernst niet
toegelaten. Wie hem daar ongevraagd brengen wil, is
spellebreker.
Nu kwam or nog bij, dat mijn tegenstander mijn vriend
was. Beiden ongetrouwd, schoolmakkers van vroeger, hij
luitenant en ik militaire dokter, waren we voor de gezelligheid samen gaan wonen.
Uiterliljk waxen we ook do grootste contrasten. Hij
was een echte mooie kerel, slanke, rijzige fIguur, zoo heelemaal het type van den Simplicissimus-dandy-ofcier.
1k droeg toen al mijn Iorgnet. Wat heb ik dat ding
vervloekt. Tja, er was eigenlijk heelemaal lets wonder1jks
in dat samenwonen van ons. Het ging perfect. En Loch
wares we de grootste con trasten die er op twee beenen
rondliepen. Hij Bing nog al nit, je begrijpt wat ik bedoel,
vrouwen en zoo; - hij dacht weinig over het levee na,
leefde eigenlijk zoo'n beetje met de onbewustheid van een
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mooi jong dier. Ik kon wel aan Louise merken, zooals
ze soms naar hem keek, dat ze waarschijnlijk een soort
artistiek plezier had hem to zien gaan, bewegen en gebaren.
Ik vat nu nog niet, dat ze hem then niet gekozen
heeft. Daarom heb ik later wel eens gedacht : zou ze meer
voor mij gevoeld hebben dan ik toen durfde gelooven ?
Maar je kunt niet in iemand kij ken he ?
Wij, hij en 1k, we erkenden elkaar nooit precies wat
we wilden. Hoewel we altij d over haar spraken, als had
de een den ander het wel gezegd.
Nog poor ik hem bij voorbeeld, kwasi lauw doende
over Naar, zeggen :
„Ja man... een meisj e is een meisj e ... naderhand
wordt ze wel ernstig .. , maar nu moet je je wat aanpassen
hij haar jeugd... wil je ten minste ... "
Dan onderbrak ik hem gewoonlijk met jets van: „O
't ligt niet in mijn bedoeling poor, maar zooals jij met
haar omspringt geloof ik niet dat ze je tot wat ernstigs
zal laten komen ... "
Dit was gewoonlijk 's avonds laat naar huis wandelende
van de een of andere partij. Geweldig zoo kwasi objectief
ads we toen deden. Maar ik kon gewoonlijk zoo'n avond
niet in slaap komen en hoorde hem soms nog laat in zijn
kamer peen en weer loopen .. .
Onze strij d duurde lang. Ja, je licht je hoofd op.
Dat woord strij d, he ? Altij d dus les bones et les taureaux
qui entremelent leers corn es, he? Ja altij d. Dat is wat
ads een kanker aan mij n liefde voor haar is blij ven knagen.
Dat zij ... zij, vat je, zich zoo tot la femelle kon verlagen.
Want dat kan ik me niet verhelen, je kon soms merken
dat ze er plezier in had ons elkander zoo to zien bestrij den
met onze bovendien krankzinnig ongelijke wapens. Ja, de
wrok zit nog diep ... nog diep .. , zelfs flu.., nu ze
dood is.. . "
De oude man zweeg, plotseling, als met een schrikje.
„Maar dokter," kwam ik „kom kom, is dat nu niet
wat overdreven, u zegt zelf : ze was een jong ding en dacht
nog niet over huwelij k en zoo, en ze was voor Naar pure
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pleizier eens een tijdje over. Ze zal niet eens begrepen
hebben wat er allemaal aan de hand was
- ,,Je hebt misschien wel gelijk."
- ,,Ts hij" trachtte ik nu het verdere verloop to raden,
nog met haar geengageerd geweest, die ander?"
- ,,Stil. Je zult wel hooren, hoe 't hop. Nee dat
niet. Op een avond, het was een hal in de burgersocieteit ,,[Iarmonie", zat ik in den twin met haar to praten
na een dans. 1k had 't over een of ander mooi boek. Ze
had intuItief een goeie literaire smack, is dan ook artieste
gebleken, he.
Daar kwam me natuurlijk al gauw Inijn concurrent
op mijn dak. Hij hoorde toevallig waar we over praatten,
en bromde zooiets van: ,,geef me maar Iiever zoo'n Engelsche
love-story".
Ze schoot dadelijk in een lack. Ze hackLe aitijd dadelijk
wanneer hij begon. Ze was hot heelemaal niet met hem
eens, beweerde ze. Dat deed me genoegen. 1k had dadelijk
jets tegen geredeneerd van romantisch gedoe, en voelde me
een beetje in de winnende hand door haar oordeel dat in
mijn geest viel en hem een beetje deconcerteerde.
Hij vroeg waarom niet. Zij vond, beweerde ze, dat hot
or zoo prozaIsch in toeging. Non toen was 't mijn beurt om
er kop nosh staart aan to vinden. We nitten allebei eendrachtiglijk onze verbazing, die ieder van een tegenovergestelden karat kwam, vat j e ? Ze vond ze zoo ordinair al
die gewone liefdesgeschiedenisseii met hindernissen, die altijd
goed genomen werden. En ze spotte een beetje met nitdrukkingen als: ,,wil j e mijn lief vrouwtje worden 9" en
,,,,j a" hispelde ze aan zjn bieede borst".
Ahle inenschen, die ze kende, hadden elkaar waarschijnlijk zoo gekregen, ze vond 't om wee van to worden. Hoe
ze 't dan wel won? Dat moist ze niet, inaar dat afgezaagde
was om wee van to worden.
We zaten natuurlijk met zijn tweeën eon beetje sufte
kij ken, tot hij den inval had to vragen: ,,wou u 't dan
omgekeerd hebben 9" Hij vroeg hot lachend, als meende
hij iets bijzonder grappigs to debiteeren.
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Weet je wat ze toen antwoordde P „Dat zou nog zoo
gek niet zijn."
Maar ze sloeg onmiddellijk weer in een luiden lack
over en beweerde jets van: ma,ar dat weet ik niet poor,
't interesseert me niet genoeg.
Ik zi.e nog hoe ze toen spottend ieder van ons even
in de oogen zag.
Ik hield niet van Naar lack. Als ze e nstig keek, waren
haar don kere oogen als fluweel, als ze lachte hard als gitten.
Hij, hij lachte mee, natuurlij k, en zei dat hij dan wel
iets anders wist. Ze was dadelijk kinderlijk nieuwsgierig.
Zie je dat voel ik nu; 't was 't jonge kind nog in haar,
dat nu eenmaal al 't ernstige nog zoolang op zij beliefde
to duwen.
Lachend tegen m.ij beweerde hij toen, dat je 't een 01
ander teeken zou kunnen afspreken. Een of andere bloem,
die de uitverkorene moest dragen om to kennen to geven
dat ze den schenler haar hart zou gunnen.
Maar ze voud bloemen symbolen van vergankelijkheid.
Toen opperde hij een of ander sieraad. Vroolijk beweerde
ze dat dat al heel gevaarlijk zou zij n. Want als 't meisj e
van verschillenden mooie sieraden kreeg, dan kon 't wel
eens veel to moeilij k voor Naar zij n ze niet allemaal aan to
doen ! Dat zou me een verwarring geven, meende ze.
Tegelijk stood ze op. Een danseur kwam Naar halen,
had Naar overal gezocht, beweerde hij. Klets natuurlijk.
He, ik zie nog hoe ze bij 't weg loopen over haar schouder
ons toelachte, en zooiets zei van:
„Bedenk maar wat anders onderwijl, dit is niet goed."
Precies zoo.
Ja, zoo wareu we dan met z'n tweeen altijd om haar
peen. Wat ze er zelf precies van dacht, heb ik nooit begrepen.
Maar ieder ander begon zich meer en meer terug to trekkers.
Achteraf beschouwd, geloof ik, dat men toen overtuigd
was, dat alleen een van ons tweeen karts had en dat ze
vOOr haar vertrek van hoar keuze wel zou doen blijken.
Ik geloof dat men algemeen dacht, dat de zaak al heel ver
gevorderd stond, dat minstens ieder van ons zich al half
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gedeclareerd had en ze ons als een volleerde coquette eerst
eens een tij dj e aan 't lij ntj e wou houden.
Doch dat was niet waar. 't Was zoo 'n kind sours.
't Waren wig, die aarzelden. Om elkaar. Niet terwille van
elkaar, rnaar om elkaar ter wille van onze susceptibiliteit.
Onze ij delheid was bang gekwetst to worden door het bemerken, dat de ander grooter invloed had gehad.
Toch was Iangzamerhan d in ons gedachtenleven trouwen
en Naar een geworden. Zoo, dat we vermoedelijk Coen zelf
niet zouden hebben kunnen besefen, hoe ons optreden
haar onze diepere bedoelingen eigenlijk al heel weinig
toonde.
Eindelijk zijn we dan tot jets beslissends overgegaan.
Zoo meenden we toen, stomme stumpers die we waren.
Het begon tegen het eind to loopen. Weldra zou ze
over een paar dagen naar Europa gaan. Studeeren in Brussel
bij de een of andere beroemdheid. Ze praatte daar sours zoo
kinderlijk opgewekt over, dat we alles opgaven. Doch een
ander oogenblik kon ze zoo ernstig het hebben over het
snelle voorbij g aan van leuke dagen, dat ooze moed weer rees.
Den avond vcdr de afscheidspartij, die toevallig net op
haar verj aardag viel, zaten we met zij n tweeen in ons huis
to koekeloeren.
Ik her in n er het me nog precies. Hij opperde ineens
zonder aanleiding het idee een souvenir to koopen. Ik
erkende toeli dat ik al een armband voor haar had gekocht.
I3ij bleek hetzelfde gedaan to hebben. We vergeleken onze
inkoopen. De zijne was rijker bewerkt dan de mijne, die
van mij ruooier door eenvoud. Toen vroeg hij wat hij nog
nooit gedaan had:
„Wil je haar dan vragen ?" Ik antwoordde daar niets
op; alleen zei ik „jij ook ". En voegde er nog aan toe om
door to praten en hem niet jets weer to laten vragen, dat
het vermoedelij k geen zware keus voor Naar zou worden,
want dat ze hem, geloof ik, al heel graag mocht en het
liefst met hem danste.
Hij knikte zwijgend ; ernstig. Ik geloof dat hij er eigenlij k zelf meer en meer ook zoo over was gaan denken.
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Toen hadden we 't er over dat we nu net deden, wat
hij toentertijd voor de grap had voorgesteld. En ik uitte
mij n twij fel, of ze ze niet allebei aan zou doen.
Hij vroeg of ik dwaas was, dat ze toch waarachtig wel
zou begrijpen waar het om ging.
Toch opponeerde ik nog telkens. Ik vond het Coen,
terecht, al to romantisch, to gezacht. Maar hij praatte het
uit mijn hoofd. Ik berustte; ik wou ook wel zoo iets. We
waren net gek. Nu op 't oogenblik kan ik je absoluut op
geen enkele manier duidelij k verklaren, hoe we tot die
dwaasheid kwamen. We waren net gek, net gek. We
hebben haar 's ochtends de twee armbanden laten brengen.
.Ieder van ons met een woordje er bij. Ieder zooiets van
„als u deze bracelet draagt, zal ik weten, dat ik uit 't oog
maar niet uit 't hart zal raken". Tenminste een paar zinnetj es van die strek king, veel to vlak gesteld natuurlijk.
Allerdwaast, bovendien dom, oliedom. We deden het
samen, we waren huisgenooten, dorsten tegenover elkander
niet duidelijker to zijn. Vroegen elkaar, argwanend dat de
ander meer zou zetten : „zou 't zoo gaan ?"
Ik hoef je niet to vertellen, dat ze natuurlijk en heel
natuurlijk dien avond beide armbanden aanhad. Allebei
aan Naar rechterpols. 't Gekke was: we hadden ieder afzonderlij k ingekocht, en de braceletten waren als g ekozen
om samen to dragen.
En ze ontving ons lachend, versta je? Versta je dat
En we hebben allebei vroolij k lachend meegedaan. Dat is
geloof ik zoo de natuur van ons menschen, om maar stomweg to lachen, als je heele rommel in elkander dondert.
Ja, ik heb later in den avond nog tegen Naar gezegd,
zooiets van: „symbool van de twee onafscheidelij ke vrienden
van je".
Vrienden zei ik, God beter' 't. Ze lachte. Versta je?
ze lachte. Oprecht geloof ik. O, ik voel wat je nu denkt.
Je vindt 't een krankzinnig gedoe. Dat was 't ook. Dat was
't ook. Maar.... 't is zoo gebeurd. O nee, ik geloof nu
zeker niet, dat ze toendertij d er ook maar jets van snapte.
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Snapte hoe diep bij ccii man een ongeuit gevoel kan
zitteii, terwiji hij er lachend en dwaas over doet.
Maar dat konden wij ons niet voorstellen.
Op 't Bind van den avond waren we geloof ik woedend.
Woedend op Naar, op iedereen, op elkaar. 1k hoor hem
nog onder het naar huis gaan vloeken en tegen me snauwen, dat hij niet naar de boot zou gaan. Waarop ik dadelijk hoonde, dat ik al gezegd had door dienst verhinderd
to zijn.
,,Ze heeft ons leelijk bij den neus gehad," beweerde hij
flog. 1k zei boos tegen hem, dat zij dan toch in alien gevalle wel het fijne gevoel had kunnen hebben geen van
beide aan to doeii.
Pat meen de ik en dat meen ik flog.
Trouwens het was de eerste en laatste keen dat
ik een armband gaf. 1k had 't au fond eigenlijk nooit gewild. Gek idee van me, maar ik vind er voor een vrouw
jets vernederends in, net ais dat gedoe met ringer. 't Poet
me altijd aan als in boeien slaaii, na koopen. 't Past zoo
weer bij den voorhistorischen tijd, Coen de vrouw nog puur
bezit was...."
Be oude heer zweeg even, zinnend. Pan ten laatste
zei hij nog:
- ,,Nee.... maar in alien gevalle, dat had ze niet
moeten doen".
Raals zweeg, bleef zwijgen. 1k zat hem een beetje
khiehtig aan to kij ken. In gedachten verloren staarde hij
echter voor zich nit. Ecu oogenblik had ik lust to lachen.
Doch zijn goedige gezicht stood nog zoo somber, en zoo
ernstig, dat 1k het tragische voor hem me toch wat meer
begon in to denken.
Eindelijk vroeg ik, orn blijk to geven dat ik met aandacht gehuisterd had:
„Haar zou het niet een onzekerheid geweest zijn ?"
,,Welke P" vroeg hij, ,,hoe meen j e ? .... onzekerheid
wie.... of onzekerheid wat P"
,,A.iles zoo'n beetje", kori ik niet nalaten to glimlachen.
,,Zou j e denken ?"
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„Misschien".
„Ja ... , missehien ... , heb ik ook gedacht ... , denk
't nu flog.... Dan heb ik toch ook gelij k dat onzekerheid
Naar heele ongeluk was, net zooals nu".
„Haar heele ongeluk ?"
verwonderd zag ik naar zijn gezicht. Omdat ze hem
niet getrouwd had? Dat was Loch wel wat sterk.
„Ja .... " zei hij doodernstig .... „we hebben Naar
nooit meer gezien of gesproken ... , en ze is ongetrouwd
gebleven."
„Acht u dat een ongeluk ?"
„Een vrouw. ....
„Artieste !"
„Ja man, maar bedenk, vat heeft haar Naar roem gebracht ? Haar kinderportretten. Wat heeft blijkbaar Naar
kunst zoo omhoog gestuwd ? Een diep sentiment niet
waar ? neb je de leedgroeven om haar mond gezien ? ... .
op dat portret van Naar op Pulchri ?"
„Gemankeerd moederschap ? Zoekt 11 het nu werkelijk
niet wat ver?"
,,Nee..
Even dacht ik na. Begreep nu wel zoo's beetje wat
hij bedoelde en vroeg daarom :
„Zooals, meent u, wel nieei een artistiek temperament
door de spanning van een hevig verlangen tot bijzonder
werk gedreven wordt ? Bedoelt u dat? Dat ze daarom of
liever daardoor de kinderziel zoo goed vatte ? Ouder
wordende dan, he... iet
en niet....................... ?
„Daar ben ik van overtuig d !"
„Haar waarom zou ze dan niet getrouwd zijn ? .. .
later?.., met iemand anders ... g elooft u dan... gelooft
u..." begon ik to aarzelen.
„We zij n immers Been van tweeen aan de boot geweest vertelde ik je al... men heeft misschien g ebabbeld...
en ze is immers een diepe natuur gebleken ...
„Denkt u dan ?"
„Ja.. , dat ze toen later is begonnen to begrijpen en
dat nog sluimerende diepere gevoelens wel bij haar aan-
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wezig waren,... onbewust ... . later bewust geworden."
„Haar voor Wien ?"
,,Dat is 't 'm j uist."
,,Is hij getrouwd die ander?"
,,Ook niet... toevallig of niet toevallig... net zoo
min als ik... hij zit nog in Indië."
Even was er een zwijgen.
„Mawr heeft ii dan hier later in Holland de kennismaking met haar niet hernieuwd ?"
,,Nee, nee, nee ... " viel de oude peer ineens driftig
uit. Zóó driftig, dat ik niet verder durfde vragen. 1k begreep hem niet goed.
Alleen zeide ik onwillekeurig: ,,he who hesitates is
bossed".
De oude Raals gaf geen antwoord. Hoorde me geloof ik met.
Toen herinnerde ik me die woorden ook gezegd to
hebben, na het lezen van het courantenbericht.
Het aangehouden zwijgeri van den ouden heer maakte
me wat verlegeii. 1k had de behoefte iets to zeggen, maar
wist niet wat. Voor ons op het leege ronde-tafeltje lag de
courant.
Om me een houding to geven vouwde ik haar open.
Het beriehtje zag ik weer dadeljk. Onwillekeurig begon
ik 't weer to lezen.
Toen ik 't nit had, tuurde ik naar de ramen aan de
overzij de, waar ik, buiten schemerig het verliclite plein
zag hgg en.
Gedachten-verloren tuurde ik voor me nit. En schrok
ineens van de buitengewone helderheid, waarmede voor
mijn iniierljk aanschouwen de voorstelling van het ongeluk herrees.
1k schrok. 1k zg 't gebeuren. 1k zag het. Vreemd,
vreemd zoo scherp ik het zag. 1k verloor alle gewaar
wording van mijn omgeving. Als in een duidelijken droom
zag ik. Daar was de menschendrukke Geldersehe Kade,
daar kwam een groote zware vrachtauto aandreunen to
midden van het rumoerige handeisgewoel. Daar draalde
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klein als verloren in de onverschillige menigte, als verloren in het leven, een vrouwefiguur op de stoep. Ze keek
naar de auto. Ik kon geen gezicht zien. In de gestalte
was een houding van wanhopige verslagenheid. Iets van
een ongelukkig vogeltj e gefascineerd door slangenblik.
Toen ineens liep ze naar voren. Ze liep tot snel voor de
auto. Ik zag de auto zwaar log wijken. Mijn hart kneep
samen. Ze draalde. Ze liep terug. Ze...
't Beeld was weg.
Ineens weg.
1k zag weer de
ramen, en daardoor het schemerig verlichte plein.
Ik zat nog als inwendig verlamd. Beangst over wat
ik daar met mij n gevoel had bij gewoond. Het deed
verschrikkelijk anders aan dan de voorstelling die de courant me tevoren had gegeven. Hoe kwam dat? Er was
al zoo iets vreemd wanhopigs geweest in de vrouwefiguur,
toen ze draalde op de stoep. Moedwil, moedwil, bonsde
het aldoor door mijn hersens. Waarom had ik dat zoo
gezien ? Wat had ik eigenlij k gezien ? Wat beteekende
dat? Wat moest dat? Plotseling in de stilte naast me
hoorde ik den dokter zeggen :
„Ze vas nog maar zeven-en-veertig . , voor-eergisteren .. "
Dadelij k raakte ik in een wonderlij k nerveusen toestand.
't Was of hij me inwendig met die woorden een stoot had
gegeven.
Toch had hij ze rustig voor zich peen gezegd. Het
was ook heel natuurlij k dat hij op deze gedachte weer
terugkwam. Er was iets aandoenlijk in zijn nog altijd
zoo precies weten van haar leeftij d en jaardag. Maar mij
bracht het in een buitengewoon nerveusen toestand. O, de
echo, die deze woorden ineens opriepen !
Want met een gevoel van intense beklemdheid hoorde
ik mezelf weer vragen, toen, in 't begin: „Zeven-en-veertig
was ze, zei u dat niet ?" en hoorde ik me weer mompelen :
„net de gevaarlij ke leeftij d."
Ik trachtte 't van me of to duwen. 't Was toch to
dwaas zoo geimpressioneerd to worden door het toevallig
samentreffen van zijn verhaal en dat tijdscbriftartikel over
de diepgaande zenuwstoringen en gemoeds-verslagenheid
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in die j area bij een vrouw. 't Was to dwaas. Enkel om
zoo'n toevallige coIncidentie. Maar de bekiemmende gewaarwording door wat ik me verbeeld had to zien - in droom?
in trance? - liet haar greep niet los en knelde mijn hart.
Trouwens wat waarborgde me dat het Coeval was
geweest? Wat waarborgde me dit? Maar het was immers
door ooggethigen gezien! 't Was immers door aarzelen
gebeurd! Maar ik twijfelde, want wat waarborgde me dit?
Als zeif-berustiging, als om met een verzuchting me
zeif wat to ontspannen, herhaalde Ut ten laatste nog eens
hardop:
,,Tja... who hesitates is bossed".
Doch de kiank van mijn stem was onzeker.
Dit scheen den ouden IRaals to doen ontwaken. Tenminste
hij hief het hoofd alsof hij wat zeggen wilde. Van mijn
plotselinge wonderlijke gemoedsbeklemming had hij schijnbaar niets gemerkt. Gelukkig maar. Grlukkig misschien
voor hem. IIij ging enkel op in eigen leed. Gevoelde
zich nu ook blijkbaar geprikkeld door mijn gezegde als
maakte ik hem zeif er een verwijt mede.
Tenminste hij zei wat boos:
,,Jawel.... he who hesitates is bossed,.... dat heb
j e inc nu al genoeg gezegd .. ik kan zien dat j e j ong
bent, en nog weinig ondervonden hebt. Je hebt daar de
spreuk dan ook van een jong yolk.... het oude y olk laat
Lao Tye zeggen: the sage hesitates and finds it difficult
to act."
,,Daar komt een mensch er toch nooit mee."
,,Gelijk heb j e .... gelijk heb j e j ongmensch .... wij,
we zjn met z'n drieën nergens beland... gelijk heb je .. .
maar ik vraag j e, wat waarborgt j e ... he .. , wat waar
borgt j e j a ... wat is er?. . ."
Verschrikt had ik even een onwillekeurige handbeweging gemaakt. 1k knikte zwijgend oni door to gaari.
,,Ja zeker, ik vraag je ... wat waarborgt jou he?... dat
als ze dan gekozen had ten laatste, dat ze dan niet naderhand, een maal getrouwd, bij het ondervinden van de vele
nuchterheden van het dagelijksche leven, zou zijn gaan
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denken... had ik maar den ander genomen ? Wat waarborgt jon dat, want ze was romantisch .. , zeg op alsjeblieft ?"
Ik zweeg. Ik zat weer to denken aan wat ik had
gezlen. Te denken aan mijn twijfelingen, die ik niet tegen
hem dorst uiten, en die me vlak achter de lippen lagen.
Moedwil ? Toeval ? Wat Was het geweest ?
Stij f hield ik mij n mood dicht geklem d.
„Nou zeg op !" herhaalde hij en keek me nijdig aan.
Om dan echter met jets van tevredenheid me oudheerig goedkeurend toe to knikken, Coen ik ten slotte,
feitelijk als antwoord op eigen vragen, maar gelaten zei
„Niets .. , niets .. , wie zal 't zeggen ?"
„O zoo... wat kan je dan ook trouwens ooit weten,
van wat er in een ander omgaat ?"
„Niets."
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Nadat, in den zomer van 1910, het uitvoerig rapport
der zgn. ,,Ineenschakelings-Commissie" verschenen was,
vrucht van zeverijarigen geweldigen arbeid, zijn van alle
kanten beschonwingen over dat werk ten beste gegeven,
in dagbladen, tijdschrifteri, en monographieen.
En nu ligt, drie jaar later, het regeeririgs-oritwerp vdór
ons, - uitvloeisel en, in hoofdzaak, copie van het plan
der Staatscornmissie.
Het zal, bij de tegenwoordige politieke constellatie,
waarin Algemeen Kiesrecht en Staatspensioeri zoo veel beangrijker en gewichtiger sterrebeelden schjnen to vormen dan
het door de wichelaars van het Binnenhof zoolang voorbijgeziene, meer idëeele phaenomeeri der onderwijsquaestie,
zeker flog eenige jaren duren alvorens die ontwerpen wet
worden. En een nadere beschouwing ervan mag dus schijnen
eenigerrnate aeademisch to zijn, en slechts waarde to hebben
voor een wellicht nog verwijderde toekomst. 06k zou men
[1)Dft opstel werd geschreven in Augustus Li., toen een spoedige
behandeling van de onderwijswetten nog hoogst onwaarschijnlljk leek. Het
debat is, gelijk zneu went, in dcii lanteten tijd weder over de gebeele lithe
lieropend. --- November '13.]
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kunnen zeggen, dat de stof nu mag gerekend worden zoo
ongeveer uitgeput to zij n : on- en deskundigen, leeken en
beroeps-menschen, hebben er hun meening over gezegd,
en oogenschijnlijk zou, bij behoorlijken parlementairen en
regeerings-ij ver, zelfs nu uitsluitend politieke en materieele
belangen aller aandacht in beslag nemen, het nieuwe ineenschakelings-ontwerp om zoo to zeggen zonder debat
naar het Staatsblad kunnen verhuizen.
Toch geloof ik dat een hernieuwde beschouwing met
alleen de moeite waard, maar juist op dit oogenblik en in
deze om standigheden nuttig en gebiedend n oodzakelij k is.
Toen het rapport verschenen was, bepaalde ieder zich
tot detail-critiek, want het g roote grondbegin sel-zelf stond,
naar het scheen, voor alien onwankelbaar vast. Daarover
was maar een stem: dat beginsel was het resultaat van
jaren-lang denken en schrijven van paedagogen, het desideratum waar alle opvoeders en onderwijs-specialiteiten sinds
jaren naar hadden gehunkerd. „Hoc erat in votis", riepen
dankend alien die in woord of geschrift de hervorming
reeds jaren bepleit hadden, en die nu den desolaten boedel
van ons onderwij s dus zagen geredderd : hunne oogen
hadden de zaligheid gezien, nu konden zij gaan in
vrede. En al had men talrij ke aanmerking en op de nitwerking, het denkbeeld-zelf stond boven alien twijfei
verheven.
Dat denkbeeld was, in hoofdzaak : de verschuiving van
de beroepskeuze, of liever gezegd : van de keuze van studierichting, van den 12- naar den 14- a 15 jarigen leeftijd.
En nu ligt het wetsontwerp voor ons, dat die verschuiving als nuttig en noodig erkent, en de net warmte
en passie voorgestane idee in den koel-nauwkeurigen norm
van zoovele wetsartikelen bekroont en belichaamt.
Is het wonder, is het een blij k van oppervlakkigheid
en gebrek aan ernst, dat eerst nu zich de vraag schijnt op
to dringen, of aan die op zich zelve onweersprekelijke, en
in haar algemeenheid voor geen bedenking vatbare gedachte,
en in het rapport en in de zich daarbij nagenoeg geheel
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aansluitende ontwerpen-van-wet, ook op de juiste wij ze recht
is gedaan ?
Is het niet volkomen begrijpelij k, dat men dank baar
was en tevreden, then het rapport de anarchie van ons
onderwijs op zoo heldere wijze in het licht stelde, en den
^enigen weg tot organisatie zoo vast en zeker scheen aan
to wijzen, en dat men, tengevolge van den zoo fraaien
-aanplant van boomen, voorbijzag of van het to bebosschen
terrein inderdaad het meest doelmatig gebruik was gemaakt?
En is het, aan den anderen kant, niet even verklaarbaar dat men, nu het rapport in wets-vorm gebracht, en
de waarschijnlijkheid char is van bijna onveranderde aanvaarding zijner conclusies, zich opnieuw en met meer ernst
dan ooit to voren, gaat afvragen of dit nu inderdaad de
organisatie is die men wenschte, en die men van ganscher
harte aannemen kan en bestendigen voor wie weet hoeveel
jaren?
Nil komt het or op aan, gevoelt men onwillekeurig,
bij het bestudeeren van het ontwerp, joist nu dit zoo
bijna voetstoots het rapport overneemt, en nu het daardoor den schijn krijgt als ware alle discussie over het
beginsel-zelf a priori overbodig en uitgesloten ; als moest
men wel eon duisterling en een on-deskundige, eon absoluut vreemdeling-in- Jerusalem zijn om daartegen nog iets
in het midden to brengen.
Laat ons eons aannemen dat het ontwerp binnen niet
to langen tij d in behandeling komt en wet wordt : zijn we
er dan? Is dan, binnen de grenzen van het menschelij k
k unnen, het lang verlangde, het steeds dringender en
steeds luider aangeprezen ideaal bereikt ? En bovenal .. .
is or alleen gewonnen, — mots verl6ren ?
Nil is het nog tij d, die vragen ons met grooten ernst
to stollen. Doen we dit niet, achten we niet alleen het
beginsel-zelf onaantastbaar, maar ook de uitwerking en
beliehaming ervan in het aangeboden ontwerp, dan
gaat dit straks zonder slag of stoot or door, en staan we
voor eon feit, aan terugkomen waarop in goon jaren, misschien in geen eeuw, valt to denken.
o. E. XIII 12
23
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I.
Rapport en ontwerp gaan nit van de geda chte, dat
het absoluut noodzakelij k is, de beroeps-keuze, of de keuze
van studierichting, to verplaatsen naar een tij dstip waarop
zij niet weer geheel willekeurig en in-den-blinde behoeft
to zij n.
Sprak het tot dus ver van zelf dat in negentig van de
honderd gevallen die keuze niet kon berusten op een
eenigszins duidelijk-geprononceerden aanleg van het 12-jarig
kind, zoodat zij meestentijds noodwendig bepaald werd door
allerlei overwegingen van inferieuren card; en waxen de
ouders tot die keuze gedwongen op een oogenblik dat er
nog zoo talrijke en ingrijpende veranderingen in het kind
moeten plaats hebben, die een geheel onverwachte wending
aan karakter en aanleg kuunen geven, voortaan zal er,
wordt het ontwerp wet, gelegenheid zijn, althans met eenige
meerdere zekerheid to besluiten welke richting het best
met de gaven van het kind strookt, en zulks op een tijdstip waarop de meest geweldige invloed der ontwakende
puberteit geacht wordt reeds in hoofdzaak voorbij to zijn.
Tot absolute gewisheid zal het natuurlijk, behoudens enkele
uitzonderingen, nimmer komen, en de wetgever stelt zich
dan ook a priori op het standpunt dat het verlaten van
den eenen en het inslaan van den anderen weg mogelijk
en niet al to moeilij k gemaakt moet worden 1). Maar het
bereikbare zal ten minste voor ieder to verkrij g en zijn.
Het geldt eigenlijk alleen die keuze van studierichting,.
die tot dusverre moest aarzelen tusschen Gymnasium en
H. B. S. met 5-jarigen cursus. Dat toch is hoofdzaak van
het rapport en van het ontwerp, en grondslag van de
gansche hervorming. De Middelbare School, voortaan nitsluitend H. B. S. met 3-j. cursus, wordt gereorganiseerd,,
maar in 't alg emeen op den bestaanden voet voortg ezet ;
het Lager Onderwij s wordt, voor zoover het U. L. 0. en
M. U. L. 0. betreft, door de wet slechts in overeenstem1) Mem. v. Toel., A.lgem, beech. § 2, al. 6.
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mirig gebracht met de reeds geldende praktjk, en dus
alleen gesanctioneerd; en het eigenlijk vakonderwjs, anders
een troetelkind van de Staatscommissie, komt vooreerst
nog riiet aan de orde.
Welnu, de uiterst moeilijke vraag waar het om ging,
is door rapport en ontwerp opgelost in dezen ziri, dat,
evenas tot dusverre, ook voor ,,hen die een wetenschap
pelijke opleidirig behoeven", de gewone Lagere School zal
blijven het opleidings-instituut van den zes- tot den twaalfjarigen leeftijd; dat daarna een andere leergang gevolgd
wordt, geleidelijk en van zeif uit den vorigen volgend,
op een school van ,,voorbereidend hooger onderwijs", die
den weidschen naam krijgt van Lyceum; en dat eerst aan
het erode van het tweede leerjaar dezer instelling zal beslist worden of de leerlirigeri zullen gaan in de richting
van het tegenwoordig gymnasiaal-, dan wel in die van het
tegenwoordig 5-jarig H. B. S.-onderwijs. Gaan ze in de
eerste richting, dan kunnen ze worden: literator, theoloog,
of jurist; gaan ze in de audere, dan is hun toekomst:
medicos, mathematicus (algemeene term voor de diverse
takken der Avis- en natuurkuudige faculteit), of irigenieur.
Natuur1jk evenwel zal het alien leerlirigen der afdeelingen
B en C (medici, mathematici, ingenieurs en c.q. juristen)
vrijstaan en mogeiijk zijn - en hierop leg ik den vollert
nadruk -, om, met het eind-diploma in den zak, to doen
wat flu een zeer groot deel der H. B. S.-scholieren doet:
niet naar TJniversiteit of Hoogeschool gaan, maar direct in
de praktijk van handel of nijverheid.
Anders uitgedrnkt: gymu asiaal onderwijs genieten de
literatoreri, theologen en juristen (de laatsten desverkiezende
zonder Grieksch, - waarop ik nader terugkom), - H. B. S.onderwjs de medici, mathematici, ingenieurs en kantoormenschen (om een korten term to gebruiken voor hen die
dadeiijk in de praktijk gaan); de medici en mathematici
worden van het volledig gymnasiaal onderwijs uitgesloten
en gaan op een H. B. S. met Latijn; aan den anderen kant
hebben de medici riiet meer het recht om zonder een voiledig en Latijnschen leercursus arts to worden.
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En al deze kategorieen, van den literator tot den kan .
toormensch, genieten : „voorbereidend hooger onderwijs".
Pat de „kantoormenschen" niet zullen afvallen, en
verhuizen naar het (nieuwe) Middelbaar Onderwijs, maar
een belangrij k contingent _ aan de afdeelingen B en C van
het Lyceum zullen blij yen leveren, waarburgt en de kring
waaruit zij plegen voort to komen, en de eisch, allerwegen
bij groote financieele-, handels- en nij verheidsondernemingen
geldend, dat de aankomende geemployeerden moeten zijn
in het bezit van het eind-diploma der H. B. S. met 5 jarigen
cursus.
Is nu alles in orde ? Is nu, waag ik in alle beschei.denheid to vragen, met dezen ganschen omhaal van nieuwe
en gewijzigde wetten, met dit uit elkander rukken van wat
bij een be hoorde en dit samenvoegen van wat gescheiden
was, het ideaal bereikt ?
Ik waag het, dit alsnog to betwijfelen.
Van ouds was de H. B. S. met 3-jarigen cursus bestemd
voor een andere kategorie van jongelieden dan die het
Gymnasium of de H. B. S. met 5 j arigen cursus plegen to
bezoeken. Laat er ons maar geen doekjes om winden, en
conduit zeggen : voor jongelui van een anderen stand. En
die kategorie zal ook voortaan de nieuwe middelbare school
blij ven bezoeken ; het ontwerp drukt het plechtig en defog
aldus uit : „1Vliddelbaar onderwijs heeft ten doel algemeene
„vorming van hen, die meer kennis dan het gewoon en het
„uitgebreid lager onderwijs geven, dock geene wetenscnap„pelijke opleiding noodig hebben." Nóódig hebben. Of de
kinderen een wetenschappelijke opleiding behoeven of niet,
zal dus Loch ook in de toekomst worden beslist op hun 12e
a 13e jaar. Begrijpen de ouders dat die hun to dour en to
langdurig is, en dat hun maatschappelijke stand, hun
levenskring, die niet eischt of meebrengt, dan heet dat
in wets-taal dat deze kinderen haar „niet noodi ;" hebben,
en dan gain ze niet naar het Lyceum. Hier is dus van een
verbetering in den tij d der keuze van studierichting geen
sprake. En de andere kategorie van ouders, zij die het beter
betalen kunnen en Wier levenssfeer en familie-traditie, Wier
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stand in een woord, hen tot dusver hun kinderen naar
Gymnasium of 5-jarige H. B. S. deed zenden, zullen ook
voortaan reeds op den 12-jarigen leeftij d van hun noon en
dochter uitmaken dat deze een opleiding „noodig hebben"
tot „de studie aan universiteiten of hoogeseholen". De
groote keuze: een „wetenschappelijke" of een „algemeene"
vorming, wordt this toch altijd nog gedaan, door de ouders,
op een tijdstip dat, omnium consensu, een op aanleg, bekwaamheid en karakter gegronde beslissing onmogelijk is.
We winnen dus alleen dat de a arzeling tusschen Gymnaslum en H. B. S. nog twee jaar langer duren kan.
En is, herhaal ik, gesteld dat die aarzeling dan
ook in de overgroote meerderhei d der gevallen voor ontwij felbare zekerheid plaats maakt , deze totale omwenteling van het bestaande dien kleinen vooruitgang wel
waard P Staat het zoo vast dat de keuze: Gymnasium of
H. B. S., zoo moeielii k is op bet 12e jaarP In beginsel en
theorie is dit n.atuurhj k waar ; maar de vraag is: leert de
pra ktij k onomstootelij k dat het zoo is; m. a. w. hebben
Gymnasium en H. B. S. ieder voor zich een zoo groot aantal
teleurstellingen to boeken die uitsluitend op rekening komen
van een font ieve keus tusschen die beiden; stooten ze, ieder
voor zich, jaarlijks een zoo groot aantal leerlingen nit
van wie blijkt, of van wie althans aangenomen mag worden,
dat ze beter in de andere van de beide richtingen waren
gegaan ? Natuurlijk mislukken er aan beide inrichtingen
tal van leerlingen : maar vindt dit zijn oorzaak in de verkeerde keuze tusschen een van die beiden, of in het feit
dat de ouders beter g edaan hadden, hun kind noch op de
eene noch op de andere school to doen, maar het hadden
moeten bestemmen voor den 3-jarigen cursus of voor het
M. U. L. O., en daarna voor het praktische leven ? Dii schijnt
mij de cardo quaestionis. En die keuze zal, gelij k wij zagen,
ook voortaan niet door de kennis van aanleg en gaven
van het kind, maar, evenals tot dusverre, door motieven van
standsbegrip en traditie (om geen lagere to noemen) worden bepaald.
Ik kan, onder de vele statistische gegevens van het
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rapport, er geen vinden dat op de zooeven gestelde vragen
een antwoord bebelst. En dat zou Loch m. i., waar een zoo
ingrijpende verandering wordt voorgesteld, niet hebben
mogen ontbreken.
Bij dit alles komt nog, dat de toekomstige lyceaan
op zijn 14e jaar zal moeten beslissen of hij gaan zal in de
richting A of in de richting B van het tegenwoordig Gymnasium : een keuze die hij thans, als gymnasiast, eerst behoeft to doen op zijn 16e, als hij de Ive klasse verlaat.
Ik zou dus durven concludeeren dat het stelsel van
rapport en ontwerp ons in werkelij kheid nauwelij ks een stap
vooruit brengt (in theorie gedeelteli j k wel, maar daar gaat
het natuurlij k niet om), en ons in ieder geval weer een
schrede terug doet gaan o®k.
II.
Ik waag het nauwelijks, leek die ik ben 1), de meening
nit to spreken dat inderdaad, in het algemeen, het stelsel
van rapport en ontwerp ons niet alleen niet vender brengt,
maar lij dende is aan een vitium originis.
Naar mijne meening is de uieuwe regeling een principieele fout. Hier is de, zeker wel in den acrd der tij den
liggende, maar daarom nog niet door een ieder zonder
ernstig verzet to aanvaarden, nivelleeri.ngsgeest onzer dagen
in zijn voile kracht en, bij n a zou ik zeggen : met ongeevenaarde ruwheid, aan het werk geweest ; het is de bezegeling van al wat langzamerhand in die richting gedacht
en gedaan is.
Er is, naar mij n vaste overtuigin g, een fundamenteel
onderscheid tusschen wat tot nu toe heette Gymnasiaal- en
H. B. S.-onderwij s. En dat men sedert lang zijn best heeft
1) De captatlo benevolentiae die ik her voor mijn leeken-opinie to
baat seem, moge de lezer, waar ik in het voorafbaande en in het volgende
soms apodiktisch en al to peremptoir moge sehijnen to spreken, bij iedere
passage van dien card geinsereerd achten. Zij is niet louter een formaliteit,
maar komt rnij uit het hart.
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gedaazl die Hove to dempen , is een reden to weer om,
bij deze gelegenheid, haar nog eenmaal, - misschien voor
het laatst, - in al haar breedte en diepte to doen zien.
En dan kaii ik niet beter doen dan enkele van de
woorden aanhalen die Thorbecke-zeif, de vader der M.O.-wet,
heeft gesproken. Het kan niet juister en schooner gezegd
worden 2)
,,In de hoogere burgerschool is het hoofddoel niet, ter
,,bevordering der wetenschap, maar voor de maatschappij
,,en algemeene praktische vaardigheid to bekwamen. Het
,,onderwijs aan Gymnasium en Universiteit moet tot eigen
,,studie der wetenschap, onafhankelijk van de praktijk, in
,,staat stellen."
,,Het onderwijs in hoogere burgerschool en polytech,,nische 4school is gerigt op onmiddelijk gebruik voor het
„levee en de bedrijvige maatschappij. Het hooger onderwijs
,,strekt tot ontwikkeling van zelfstandige studie, van
,,wetenschap op en om haar zelve 3). Bij het eerste is het
,,om kennis to doen in verband met de bedrijvige wereld.
,,Bij het andere is het to doen om kennis 'in hare historisehe
,,ontwikkeling en onderling verband."
,,Middelbaar onderwijs rigt zich naar de actueele he,,hoeften der bedrijvige wereld; hooger onderwijs naar de
,,eischen der wetenschap."
,,Het algemeen middelbaar onderwijs stelt zich de
,,beschavirig der groote middenklasse voor. Het hooger onder,,wijs bepaalt zich tot eene kleine m'inderheid, geroepen om door
,,zelfstandige ontwikkeling van wetenschap haar verder to brengen,
,,en aizoo het licht to ontsteken, dat aan de maatschappij in
Naar geheel den weg moet wijzen".
Waarom deze zienswjze, gel ijk de Staatscommissie
1)

Eeii recente en welgeslaagde poging van Bien aard is gedaan bij

de jongste herziening van de Verordening op het Gymnasium van Amsterdam.
IDaar zijn nu de tractementen, de verpliohting tot het aanvaarden van
kostelooze detacheering bij een anderen tak van onderwijs, - daar is, op
enkele ouderwetsehe namen en klanken na, flu zoo ongeveer alle y geregeld
al p bij de H. B. S. En die gelijke regeling was n, b, de ratio legis!
2)

Geciteerd in het Rapport, I bi. 36 e. v.

3 Deze en volgende ursi veeringen van mj.
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(§ 22 der Inleiding) to verstaan geeft, min of weer geantiqueerd zou zij n, blij kt nief ; en dat zij niet lan ger vol to
houden is „nu de technische hoogeschool is opgenomen in
de hooger-onderwij swet", is niet veel anders dan een petitia
principii : indien men, m.i. ten onrechte, een vakschool als die
to Delft, op een lij n is gaau stellen met de instellingen waar
de scientiarum universitas wordt onderwezen ; en indien men,
aan den anderen leant, aan een deel van hen die voor de
Universiteit bestemd waren de medici heeft vergund
met een minder breeden grondslag genoegen to nemen, en
ze, indien ze dat verkozen, geplaatst op de H. B. S. die er
oorspronkelijk en naar Karen aard niet op ingericht was, -dan doet dit natuurlij k aan de principieele juistheid of
onjuistheid, aan het algemeen-fundamenteele der opvatting
van Thorbecke niet to kort. Ads men straks een vakschool
voor kooplieden opricht, en die inrichting g elieft to noemen :
„Handelshoogeschool", en Naar leeraren : „professoren" ; en
als men, wat in de tegen woordige tij dsomstandigheden
ganschelij k niet ondenkbaar is, bij gelegenheid die instelling
evenzeer gaat inlij ven bij het Hooger Onderwij s, dan is
daarmede niet Thorbecke 's heldere onderscheiding veroor,
deeld, maar wel, evenals bij de verhef ng der Polytechnische
School, de tijd en de regeering die haar niet weer begrijpen.
Welnu, uit het principieele verschil in strekking van
gymnasiaal- en H.B.S.-onderwijs volgt noodwendig, dat een
andere geest de ieerlingen van het eene, een andere die
van het laatste zal beheerschen. Op het Gymnasium zal een
weer ideeele, op de H.B.S. een weer praktische opvatting
grondtoon zijn van onderwijs en opvoeding. De opleiding
char is los van alle in het werkelij ke leven direct realiseerbare voordeelen, en laat alle overwegingen van wereldsche
nuttigheid geheel buiten beschouwing; de opleiding her
is, in hoofdzaak, juist op het praktische nut, op de in geld
en positie uit to drukken voordeelen van het geleerde
gericht. Op het Gymnasium wordt aan een „carriere" (niet
in den zin van beroep, maar, in dien van financieel- en
positioneel-goede toekomst), nimmer gedacht; ze blijft er
buiten den gezichtskring der leerlingen, en bovendien is ze
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van de gymnasiale opleiding niet to verwachten: de literator,
de theoloog en de mathematicus, zullen zich met een sober
bestaan hebben to generen, de medicos en de jurist kunnen
slechts bij uitzondering wat weer verkrijgen, en zien trouwens,
voor zoover ze er over nadenken, van hun aanstaand beroep
slechts de ideeele, nimmer de commercieele zijde 1).
En nu, volgens het nieuwe plan, zal de wet de adepten
der eene onderwij s- en geestes-richting en die der andere
bijeen en door elkander brengen, en zoodoende het kenmerkend en niet scherp genoeg in het oog to houden
onderscheid tusschen beiden doen wegvallen.
De Staatscommissie is to optimistisch, en heeft to zeer
de groote steden alleen in het oog, als zij (blz. 617/8 van
het rapport), meent dat, territoriaal, de afdeeling A van
het Lyceum aan den eenen, en de afdeelingen B en C aan
den anderen leant, zullen gescheiden kunnen worden of
blij ven. Trouwens, zij vindt dit alleen een voordeel van
geldelijken en administratieven acrd: Naar ideaal is het
niet; integendeel, zij verklaart dat, „waar men met oude
1) In geenen deele zie i k voorbij dat de j uristen op het Gymnasium
niet de sympathiekste kategorie van leerliugen vormen, dam de meesten
hunner eenvoudig zonder eenige r•oeping zijn, en eigenlijk alleen maar
„jurist " worden orndat ze niets :enders of beters weten, en omdat zij of
hun ouders bet min of leer vage idee hebben dat er met den titel vali
Mr, in de Reoliten altijd

1v el

vat to beginnen is. Zooals de toestand tegen-

woordig is, verklaart bet ontwerp ze dan ook niet geheel ten onrechte tot
„kleurlooze middenstof", een tussehevdiug tussehen gymnasiast en hoogereburgerscholier.

Mawr, daar staat tegenover dat de juristeu, iiaar aard en

bestemming, van oudsher behoord hebben tot degenen die een klassieke worming
behoeveu, en een klassieke vor lliiug beteekent niet alleen: kennis van het
juristen-latijn en van rorneinselle antiquiteiten. En, in den goeden tijd, toeu de
„Latijnsche School" nog aan Naar naam beantwoordde, zijn nit de „juristen"
Diet zeldea de nicest voortreffelijke kenners der oudheid, sehrijvers en dichters
voortgekomen. Een „jurist" was vroeger niet alleen, sons zelfs niet hoofdzakelijk, ecu rechtsgeleerde die tevens op praktijk en op baantjes uit vas, maar
eon geletterde in den besten zin, en fijnproever in taken van kunst en
literatuur. Bij een verbeterde inrichting van llet Gymnasium, ricer terug
naar de riehting der oude „Latijnsche School " dan naar die van het nieuwe
Lyceum, kan dat weer zoo worden. I)aarom, en omdat het niet aangaat de
superieuren voorbij to zien voor de minderen, is er geen aanleidiug hen iii
to deelen bij de technici en zakenmensohen van de H. B. S.
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„toestanden niet to rekenen heeft, [ het] zeker aanbeveling
„[verdient], het lyceum ook locaal een geheel to laten.
„Men heeft dan eenheid van leiding en bovendien onder„ling verkeer van de leerlingen der verschillende afdeelin .
wat voor de algemeene ontwikkeling bevorderlij k is" 1).-„gen,
En de Minister haalt die woorden met blijkbare instemming aan 2).
Het ideaal dat der Staatscommissie en den Minister
voor oogen staat is dus het, ideeel en lokaal, eene en onverdeelde Lyceum. En zoo zal het, op den duar, ook worden. En aan zoodanig Lyceum zullen de verschillende afdeelingen natn urlij k niet nit elkander gehouden worden, in
dien zin dat er vier klassen zullen zijn uitsluitend samengesteld nit a.s. theologen-literatoren-juristen, vier met enkel
medici-mathematici, en vier met niets dan ingenieurs en
wat ik genoemd heb kantoormenschen. In de praktijk zal
het zoo zijn, dat alle kategorieen tezamen de hoogste vier
klassen zullen vorm en, en dat voor deze en voor gene groep
afzonderlijke lesuren bestemd worden tot de voor Naar
speciaal aangewezen vakken, of gesupprimeerd voor wie ze
voor zijn toekomst niet noodig heeft, geheel zooals dit
nu reeds in de 5e en 6e klassen der Gymnasia plaats heeft
met de leerlingen van de afdeelingen A en B. Bovendien
de bezal in de laagste twee klassen van het Lyceum
roemde „onderbouw" het onderwijs voor alien hetzelfde,
en dus van den beginne of het onderscheid tusschen de
beide studierichtingen uitgewischt zijn.
En is dit zoo, dan zal ook de geest die tot dusver bij
zij het dan ook, tengevolge
het gymnasiaal on derwij s
van de vet van '76, reeds verzwakt heerschte, doortrokken worden met, -en ten slotte geheel opgenomen worden
in, dien van het huidig M. 0. Dat het andersom zou zijn,
valt niet to denken : de richting van den tijd gaat dien leant
ook en juist
niet nit, en het nivelleerend rationalisme is
blij kens deze voordracht, die Loch waarlij k niet kan gezegd

bl. 8.

1)

Rapport I bi. 618. Cureiveering van mij.

2)

M. v. T. op de art,t, der voorh, hooger onderwijswet, ad art. 15;
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worden van rationalisteii to zijn uitgegaan, - het ideëele
reeds to zeer de baas, dan dat men van eenigen invloed
der huinanistisehe beschaving op de weer praktische veel
zon mogen verwachten. En de praktijk des dagelijkschen
levees heeft, sinds de wet van '76 vooral, ook reeds to zeer
besiag gelegd op den ideëelen geest van het gymnasiaal
onderwijs, dan dat men niet zeker kan zijn dat die, bij een
finale dooréénmenging van Gymnasium en H. B. S. in het
nieuwe Lyceum, geheel en voorgoed zou to loor gaan.
III.
\Traagt men mij nu, naar aanleiding van het voorafgaande, op-den-man-af of ik dus vind dat de gymnasiale
opleiding p eter is en hooger staat dan die op de H. B. S., —
dan antwoord ik, op gevaar van een algemeen hoop-gelach,
dat, ja, dat z66 inderdaad mijne meening is.
1k kan nauwelijks hopen, in den tegenwoordigen tijd
nog veel begrip to zullen yin den van de door mij getrokken
grerislijn, laat staan sympathie voor de consequenties die ik
ann die afscheiding ontleen.
Toch zullen er zijn, meen ik, die de lijn nog zien
kunnen, en beseffen Welk een in aard geheel verschillende
gebiedeii zij scheidt.
Zij zullen met mij gevoelen dat een andere oplossing
aau het vraagstuk gegeven moet worden, - vooral als wij
het erover Bens zijn dat de ontwcrpen regeling ons ten
aanzien van, de verschuiving der studie-keuze eigenlijk niet
vooruit, en in andere opzichten weer van den weg heipt.
IDoch ook hen, die in het tegenwoordig Gymnasium
niet veel anders meer zien dan een verouderde instelling,
een inislukte middelbare school waar men 66k nog een
paar ,,nuttelooze" en voor de ,,algemeene ontwikkeling"
volstrekt niet onontbeerlijke ,,doode talen" leert, en van
wiskunde en moderne talen veel minder dan op de echte
en onvervalschte H. B. S.; - die in den grond van hun
hart bet Gymnasium hoogstens nog goed vinden voor die
blokkers en suffers die later schoolmeester of dominee
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moeten worden, in tegenstelling met de „praktische", „algemeen ontwikkelde ", „bruikbare " manner „waaraan onze
tij d behoefte heeft"; - ook hen kan misschien jets anders
bevredigen dan hetgeen rapport en ontwerp willen geven.
Zij kunnen dan, voor hun „bruikbare mannen", de H. B. S.
behouden, zonder die malligheid van Grieksch en Latijn
„waar niemand lets aan heeft" en die „nooit to pas
komen"; en een bescheiden plaatsj e blij ven gunnen aan
de enkele dwazen, die liever geen kranige, pushing kooplieden, geen degelij ke technici en duchtig e militairen willen
worden, en die niet anders vragen dan in hun stille
hoekje de wetten en verschijnselen to bestudeeren die ten
slotte al het andere beheerschen, obk ,het doen en laten
van de flinke, algemeen ontwikkelde, praktische en bruikbare „mannen van onzen tij d".
Welnu, dat het, in theorie, wenschelij k is al is
er nog geen overweldigend feitenmateriaal verza,meld en
gepubliceerd dat onweersprekelij k de theorie gelij k geeft ,
het tij dstip waarop men kiezen zal tusschen de van ouds
„klassiek" genaamde opleiding en de richting die door de
H. B. S. wordt aangegeven, to verschuiven naar een
leeftijd waarop althans enige meerdere waarborg voor de
gegrondheid en duurzaamheid der keuze zal bestaan, spreekt
van zelf.
Maar waarom moet die keuze gedaan worden op de
school voor „voorbereidend hooger onderwijs ", het Lyceum,
dat van den beginne of alien zal omvatten die straks geheel
verschillende richtingen zullen uitgaan ? Zou zij niet anders
en elders kunnen geschieden, en is er niet, juist nu er
ook een herziening van de Lager Onderwijswet aan de
orde is, een plaats denkbaar die voor die keuze rneer geeigend schij nt ?
Nu het weer uitgebreid lager onderwij s, dat tot dusver
slechts een min of weer illegitiem of extra-legaal bestaan
voerde, bij de wet zal gesanctioneerd en geregeld worden,
is de gelegenheid als het ware gegeven, om den onderbouw
dan nog in
van het Lyceum to vervangen door een
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verschillen de opzichten to wij zigen
bovenbouw der
Lagere School 1).
Is hot, om to beginn en, niet veel natuurlij ker en logischer dat de ondergrond van Hooger- en van 5 jarig
Middelbaar Onderwij s (want die zullen dan z66 moeten
blijven heeten), wordt gegeven op de uitgebreide Lagere
School, dan op Gymnasium en H. B. S. zelf ? Behoort niet
uit den aard der zaak, naar inhoud en bestemming, de in
de beide laagste klassen van het ontworpen Lyceum
to verstrekken leerstof tot het algemeen ontwikkelend
onderwij s dat een voortzetting is van het gewoon-lagere,
en dat iedereen, onverschillig welken leant hij uitgaat,
moet g enieten ? En ligt het dan niet in den natuurlij ken
loop der dingen dat het onderwijs gegeven wordt aan
dezelfde inrichting, in dezelfde omgeving, min of meer op
dezelfde wij ze als het voorafgaande, joist ook om op den
gevaarlij ken leeftij d geen ruwe en plotselinge schokken to
veroorzaken door den overgang naar een hoogere school,
met Naar tallooze vakleeraren en Naar inhaerent generaliseerend, de individuen voorbij ziend karakter ? Waren dit
niet juist de gevaren die paedagogen en onderwij smannen
zoo zeer hebben gevreesd en met zooveel klem en aandrang
aangewezen ? De kinderen zullen dan langer kinderen
blij ven, en de groote verandering komt eerst op wat men
rekent to zijn het tijdstip van het voorbijgegane gevaar.
Uit een paedagoggisch oogpunt lij kt mij deze schikking oneindig rationeeler, uatuurlijker, en dus beter dan die van
het ontwerp.
Maar dan komt, zal men zeggen, in dien bovenbouw
der Lagere School (of, wat 66k mogelij k zou zij n, maar
niet zoo natuurlijk en vanzelf sprekend : in een 2- of 3-jarige
1) Dit denkbeeld is niet nieuw. Het werd, hoewel niet op dezelfde
gronden en met dezelfde argumenten, en natuurlijk niet ale tegenetelling
tot een (toen nog niet ontworpen) nieuwe regeling, bepleit in het bekende
Gidsartikel van Dr. J. H. Gunning Wzn. (sedert herdrukt in dens „Paedagogisehe Opstellen", Ie bundel). Dr. G. dacht zich de vOOrstudie aan een
tuaschen-school. Ik kan in het Rapport niet vinden dat dit denkbeeld ove rwogen is. Een oogenblik schijnt het der Staataeommissie voor oogen gestaan to hebben (vgl. I bl. 585).
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tussehen-school) het Latijn als leervak to vervallen. Dit
sehijnt een bezwaar, na de uitvoerige betoogen van de
meerderheid der Staatscommissie en van den Minister.
Toch waag ik het, dat bezwaar niet alleen niet hoog aan to
slaan, maar mij alsnog, zij het ook hier en daar op andere
gronden, ten voile to vereenigen met de conclusie der nota
van de Heeren Drucker c.s., en het geniis van Latijn-inden-onderbouw niet slechts niet to betreuren, maar een
niet genoeg to waardeeren voordeel to achten.
Zal men, ook na de uiteenzettingen van de meerderheid der Staatscommissie, en na de zich daarbij aanshiitende Memorie van Toelichting op het wetsontwerp, volhouden dat het voor een ieder die jets meer veil leeren
en worden dan het 3-jarig M. 0. geven kan, noodig is,
twee jaren Latijn to leeren, om er dan, als de studierichting (dat evil in case zeggen : het toekomstige beroep)
het niet verder eischt, mede op to houden a Wordt niet
het „Latijn-in-den-onderbouw" op die wijze veriaagd tot
een middeltje om een aantal uitheemsche geleerde termen
to verstaan, en in de conversatie een redelijk figuur to
maken ? De Minister acht die „voordeelen" gering, maar
verwacht vooral veel van de vormende kracht der
Latijnsche syntaxis, en van het lezen van eenvoudig proza
en eenvoudige poezie. Maar de syntaxis komt immers
eerst in het 2e studiejaar van het Gymnasium aan de
orde, en dan nog slech is voor een klein deel. En....
poezie ! Men zou bij n a oneerbiedig worden en den Minister
toevoegen : a d'autres ! In de tweede klasse van het huidig
Gymnasium brengt men het in den regel niet verder dan
Caesar, en in de derde eerst begint men aan 0 vidius, then
men gewoonlijk in de vierde nog niet eens voor de Aeneis
verwisselt. En die twee jaar, waarin men geplaagd wordt
met de Latijnsche vormleer en een stukje syntaxis, en met
wat capita de Bello Gallico, zouden moeten dienen om een
grondslag to leggen voor „linguistisch begrip" en hoogere
beschaving. Ik dacht dat wij de uitsluitend „formale
Bildungswert" van de oude talen lang to boven waren.
Wie het, in Latijn, niet verder breng t, is het een jaar of wat
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later voorgoed weer vergetert, en betreurt de wren aan het
inn ernen van dezen nutteloozen ballast besteed; hij zal
hoogstens, in zijn later leven, de eigenaardige hebbelijkheid
gaan vertoonen van den ,,gesjeesde", die altijd, to pas
en to onpas, een woordje Latijn in de conversatie werpt,
om zijn schaarntegevoel to verbergen en toch vooral to
doen iiitkomen dat hij 66k een ,,klassieke opleiding" genoten heeft. De voortkweeking van dit genus behoeven wij
waar]ik niet to bevorderen. En het ,,iinguistisch voelen"
van de zoodanigen - die dan toch in den regel langer
dan twee jaren Latijn hebben geleerd - moot men maar
eens toetsen aan hull haridels-correspondentie. J'en sais
quelque chose!
net Latijn-in-den-onderbouw is bovendien, met Welke
oogenschjn1jk gewichtige argumenten men het ook verdedigen moge, in bet moderne systeem van het wefsontwerp
niet op zijn plaats: het is daar in den grond der zaak niet
anders dan een laatste vasthouden aan lang vervlogen
denkbeelden en tijdeii, die men nog niet radicaal durft
negeeren, ofschoon de geheele idee der ontworpen regeling,
de geljkste1ling van gymnasiaal en middelbaar oriderwijs,
die negatie in kern bevat. Het past niet in de nieuwe begrippen en in de oude heeft een zoodanige oppervlakkigheid
nog minder thuis behoord 1).
Wie Latijn wil leeren, doe het goed en grondig, hij
leere de taal en letterkunde zooveel mogelijk in Naar geheeleri omvang kennen, - of hij late Naar staan. Zooals
het nil wordt bedoeld, kan het slechts oppervlakkigheid,
waanwjsheid, betweterj en pedanterie kweeken, - eigen
schappen, die men al resultant van de studie der oude
talen •en der oudheid nu juist niet verwacht.
Dat het Latijn beter kan onderwezen worden dan thans
over het algerneen het geval is, dat men het er in twee jaren
1) Ook de riaam ,,Rector", aan het Hoofd van het Lyceum toegedacht, is een 1ichteHkaandoen1ijke en min of meer tragieche handwuifnaar
de oude ideeëri, waarniede bet ontwerp breekt. Waarom maar niet IDirecteur,
of desnoods Chef? Zij klinken moderner en zijn toch beide zoo ongeveer
Latijn!
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wel wat verder in brengen kan dan tegenwoordig, heeft de
Staatscommissie op voortreffelij ke wij ze in het licht gesteld
(I bl. 609 e. v.). Maar dit kan geen argument zijn voor
het geven van Latij n in den onderbouw : het is er een -en een heel sterk voor het geven van beter en doeltreffender onderwij s in die taal in het algemeen : z66 moet
er gedoceerd worden, onverschillig of het gaat om een
grondslag waar niet op voortgebouwd zal worden of wel
om het fundament voor een geheel leven van studie.
En nu liet ik nog buiten beschouwing het allergewichtigste, aan paedagogische en didaktische overwegingen
ontleende bezwaar tegen het Latijn-in-den-ouderbouw, dat
de Heeren Drucker c.s. in hunne nota, op het voetspoor
van talrij ke voormannen in opvoedkunde en onderwij s,
formuleeren, en dat hierop neerkomt: dat „een verplaatsing
„van het begin van het onderwij s in de oude talen naar
„een lateren leeftij d ook voor de beoefening dier talen-zelve
„eigenaardige voordeelen medebrengt ; dat de elementaire
„wijze waarop de stof aan jeugdige leerlingen moet worden
„bijgebracht, veel tijd verloren doet gaan die op wat lateren
„leeftij d bespaard zou worden; dat, door met het Latij n
„(en het Grieksch) eerst to beginnen wanneer de geest
„voor werkelij k ontwikkelend onderwij s in die vakken rij p
„geacht mag worden, in korten tij d dezelfde, zoo niet
„betere resultaten bereikbaar zijn;; [dat] in de beoefening
„der klassieke talen door jongens en meisj es van twaalf,,tot veertien- of vij ftien j arigen leeftij d een ernstig nad eel
„voor dezl groei en ontwikkeling van lichaam en geest
„[moet gezien worden]; [en] dat het voorbereidend hooger
„onderwijs in de jaren voor de puberteit een minder in„spannend karakter [moet] dragen en zijn zwaartepunt
„vinden in de moderne talen." (Rapp. I bl. 808).
Ads men van dit zeer ernstige bezwaar doordrongen,
en het er verder over eens is dat het Latijn beter kan
vervallen voor wie het er niet verder in zal brengen dan
Nepos of Caesar, dan ligt, om zoo to zeggen, de conclusie voor de hand dat het verlengstuk van de Lagere
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School aan deze, en niet aan de volgende is vast to hechten: paria cum paribus.
Dan leert men char, op de, uitgebreide, Lag ere School,
wat men flu zou leeren in de eerste twee kiassen van het
Lyceum, zonder dien voor een groot deel der leerlingen
overbodigen en schadelijken ballast, en met Engelsch erbij,
{lat eerst in de derde kiasse van het Lyceum aan de orde
zou komen, en dat dan later, op het Gymnasium, uren
vrijmaakt voor de kiassieke talen. Dan kiest men, op zijn
14e jaar, tusschen het Gymnasium en de H. B. S. zooals
4iie flu zijn en blijven kunnen.
Urn het evenwicht to behouden, zou dan bet Gymnasium weder een vijf-jarigen cursus moeten krijgen,
evenals de H. B. S., zoodat de leerlingen van beide, dan
gescheiden gebleven, scholen, op hun 19e jaar het eindexamen afleggen. 1k zie niet voorbij dat op deze wijze de
leertijd voor de gymnasiasten, vergeleken bij tegenwoordig,
met een jaar zou worden verlengd. Maar op zich zeif is
dit Been groot bezwaar, daar ze des to rijper het studentenleven en de universitaire studie zullen ing aan ; en bovendien wordt Loch, ook volgens het ontwerp, de leertijd der
hoogereburgerscholieren een jaar langer dan thans het
geval is.
Misschien zou het zelfs mogelijk zijn, het Gymnasium,
weiks leerlingen in den regel een zooveel langere universitaire studie wacht dan die aan de Technische Hoogeschool
en elders, terug to brengen tot een vierjarigen curses. Er
zijn deskundigen die er zoo over denken 1). De vraag of
een vierjarige studie van Grieksch en Latijn, nuts niet
vdór het 14e jaar begonnen, niet alleen voldoende kan
geacht worden voor de praktijk, maar óók geven kan die
ruimte van blik en dat diepere inzicht dat men van de studie
der antieke cultuur in de eerste plaats heeft to verwachten,
zal ik her niet trachten to beantwoorden. Dit is geheel
1) Zie Ilapp. T bL 807/8, en het, ook daar aangehaalde, reeds meergenoemde artikel van Pr. Gunning, dat, met ,,Paedag. Opst." II bL 1 e. V.,
een waar repertoriuni snag heeten van hetgeen in deze inaterie gedaeht en
gesehreven is.
0. E. Xlii 12

24
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een quaestie van didaktiek en van de eischen die men
stelt.
Laat ons ook niet blind zij n voor de zeer zware geldelij ke offers die het regeerings-plan met zich brengen zal.
De ui.tbreiding der tegenwoordige lagere school met een
tweej arigen hoogeren curses zou, daar ze immers reeds opzeer vole plaatsen eon feit is, aanzienlij k g oedkooper zij n
dan de samensmelting van Gymnasium en El. B. S. tot
een Lyceum. Ook in de groote steden en met name to
Amsterdam, waar de Staatscommissie zich voorstelt dat de
locale toestanden zullen blij ven wat ze zij n, zoodat het
Gymnasiumgebouw de afdeeling A, de H. B. S.-gebouwen
de afdeelingen B en C van het Lyceum zullen herbergen.
Al die Lycea zullen moeten voorzien worden van de
noodige leeraren in de klassieke talen, althans in het
Latij n. Daarentegen zal aan de, verlengde of uitgebreide,
Lagere School
voor zoover ze niet reeds aanwezig
zij n slechts een stel leeraren in de moderne talon
behoeven to worden toegevoegd, leerkrachten die in veel
ruimer mate voorhanden en tot belangrijk lageren prijs verkrijgbaar zijn, daar er van doctoraten geen sprake en aanpassing van het onderwijs aan de oude talen van zelf nitgesloten is. Bit alles geldt natuurlijk evenzeer op plaatsen
met eon Gymnasium en n H. B. S., al zouden misschien
her of daar beide inrichtingen in eon gebouw en onder
eon hoofd tezamen kunnen gebracht worden. En wanneer
ik ben er als curator
men bedenkt, d.at het thans reeds
van het Amsterdamsche Gymnasium van nabij mee bekend
bij gebrek aan volledig-bevoegden of zelfs aan candidates,
onmogelij k is in alle v acatures van leeraar in de oude talon
behoorlij k to voorzien, en men zich hier en daar helper
moot met half-bevoegden, die bovendien de kunst van
doceeren nog leeren moeten, of met ong eschikten, dan gal
men den ernst inzien van den toestand dien de nieuwe
wet zou scheppen.
En dan, ten laatste, bij al de nadeelen die ik van den
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nieuwen staat van zaken opsomde, - het groote voordeel
dat van mijn denkbeeld to verwachten is voor het vernieuwde en hervormde Gymnasium.
Deze instelling kan dan weer worden wat ze eenmaal
was en altijd besternd was to zijn: de school waar de
kiassieke talen hoofdzaak zijn en verre het voornaamste,
en waar ieder die een universitaire opleiding wenscht,
maar dan ook Been ander, een plaats vindt.
Mijnentwege mag de medicos tevreden blijven met zijn
H. B. S.-opvoeding, als het niet anders kan. En ik vrees
dat dááraan ook wel niet to tornen zal zijn, na al hetgeen
er door tot academische bevoegdheden opgeklommen alumni
der H. B. S. over geschreven en geredevoerd is. Maar voor de
anderen: theologen, literatoren, mathematici die weten dat
hunne wetensehap maar bj wijze van spreken „he mathêsis"
is 1), en,ja, 66k voor juristen, blijve het Gymnasium de eenige
en afgescheiden opleidings-plaats, exciusief in den hoogsten en besten zin. Dat er dus, naar mijn inzicht, geen
sprake kan zijn, niet alleen van afschaffirig, maar zelfs van
facultatief-stelling van het Grieksch voor de juristen,
spreekt van zeif. Latijn en Grieksch, Grieksch zelfs, zou
ik zeggen, in de eerste en voornaamste plaats, op een
school die ,,kassiek" onderricht geeft: een kiassieke vorming zon der Grieksch verdient lien naam niet; zij zij volledig of zij z niet. En Grieksch voor al hare leerlingen,
to begin rien al in de eerste kiasse, zooals vroeger. Dit kan,
omdat het in overeenstemming is met het tegenwoordig
regime (Giieksch van de 2e tot de 6e kiasse), en omdat,
bij eon voorafgaand uitgebreid lager oriderwijs zônder
Latijn en zônder Grieksch, maar met de moderne talen
als hoofdsebotel, er op het Gymnasium zeer veel minder
tijd voor deze laatste noodig zal zijn.
Zoo zal er, op het nieuwe Gymnasium, veel weer aan
1) Waarom een mathematicus niet en een medicus wèl, van de
H, B. S. uaar de I niversiteit kan gaan, en daar den een of anderen met
dien van ,,arts " aequivaleetenden titel kan verkrijgen, is mij nooit duidelijk
gewest. lii het prahtisclie ,,nut " van de studie der oude talen kan bet
nieca gelegen hehbeii: die is voor beiden even ,,uuttig " of ,,onnut".
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de klassieke oudheid gedaan worden dan tegenwoordig het
geval k.an zijn. En dit is hoog noodig ook. Want dit onderwij s
is, ten gevolge van de slechte wetgeving, en waarlij k niet
door onwil of geringere bekwaamheid en ijver der docenten, allengs gedaald tot dicht bij het niveau waarop zijn
detrectanten (zeggen wij desnoods : zij die het niet kennen
of begrijpen), het zoo graag willen zien : het is haast niet
veel meer dan een middel om door het eindexamen to
komen, een zaak waarmee men, eenmaal met het diploma
in den zak, verheugd is voor goed to kunnen afrekenen.
En de voorstanders hebben, met hun Latijnschen onderbouw, der tegenpartij onwillens leelijk in de kaart gespeeld,
en het publiek huns ondanks voor de zooveelste maal doen
gevoelen op wat vernederende manier men tegenwoordig
over de klassieke talen denkt. De studie van Grieksch
en Latijn moet weer worden een dbordringen, diep en
innig, in den geest der antieke cultuur, en het moet weer
kunnen gebeuren dat wie Grieksch en Latij n heeft geleerd,
zich in die talen thuis voelt, en zijn schrij viers ook later
ter hand neemt met hetielfde gemak en dezelfde vreugde
waarmee vroegere geslachten ze lazen. Men moet het
weer, zooals vroeger, brengen tot de lectuur van Aristophanes en de tragici, van Plautus, Lucretius, Horatius en
Catullus, en niet slechts, zooals ik het zelf heb beleefd
en zooals het nog meestal geschiedt, tot enkele fragmenten uit bloemlezingen en „serta romana" of „graeca", maar
tot het goed en deugdelijk begrijpen en genieten van gansche
drama's en comedie's en verzen-complexen.
Dat het Grieksch, voor wie Latijn wil en moet kennen,
this ook, voor de juristen een levensvoorwaarde is, spreekt
Loch van zelf. De Grieksche cultuur, Naar letterkunde en
de Romeinsche is er, bij
wijsbegeerte, zijn de primaire,
alle afwijking, toch ten slotte maar een afgeleide cultuur.
Wie het Latijn wil behouden, maar het Grieksch afschaffen,
of zelfs maar facultatief stellen of tot een minimum beperken, die berooft de toekomstige geestelijke elite van
ons yolk van het schoonste en edelste, en ontwricht het geh.eele begrip der klassieke vorming. Ja, sterker : hij maakt
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dat er geen geestelij ke elite en geen klassieke vorming
meer zijn zal. Bit staat m, i. zoo onomstootelijk vast,
dat het mij altijd onbegrijpelijk is geweest hoe iemand
die erover heeft nagedacht met kennis van zaken, het ooit
heeft betwijfeld. En boeken en bibliotheken vol met statistieken omtrent „parate kennis" van het Griekseh, omtrent
het geniis aan „praktisch nut" van de kennis dezer taal,
doen van de waarheid mij ner stelling niets af. Gait het
dan om „parate kennis", gait het dan om de toepassing-inlageren-zin van het geleerde in het werkelij k leven P 1} Het
gaat immers om de studie der antieke cultuur in Naar geheel,
waarvan de oude talen, wier moeder en draagster zij was,
slechts een der vele verschij ningsvormen zijn. Men spreekt
meestal, in de doorgaans zoo onnoozele debatten over de klassieke opleiding, met minachting van de „oude" of de „doode"
talen, alsof die iets op zichzelf staands, en niet alleen goed
en grondig to l eeren zijn met kennis van de g eheele cultuur.
Niet die talen op zich zelve geven de hoogere ontwikkeling
en het diepere inzieht, maar de kennis der cultuur waaruit
ze voortkwamen en die ze droeg. Haar vormleer en syntaxis
mogen een niet li.cht to oversehatten waarde hebben als
opvoedin g smiddel tot linguistisch begrip en helder onderscheidingsvermogen, ---- de groote beteekenis hares kennis
ontstaat uit dieper oorzaken. Practisch nut voor het dagelij ksche levee, in den ordinairen zin, hebben de oude talen
niet. Het is juist het mooie van Naar studie en van die der
antieke eultuur, dat ze met direete nuttigheid en realiseerbaarheid in de praktijk, niets heeft to waken, maar dad- zij
goed en sehoon is op en om zichzelve. Niet, waarlijk, alsof
de kennis en de wetenschap van de antieke cultuur en Naar
voortbrengselen jets waard zouden zijn als zoodanig ; maar
zij moeten, voor de weinigen die uitverkoren zijn Naar
waarlijk to begrijpen, het hoogste en beste ontsluiten van wat
er in onzen ontredderden cultuurtoestand nog naleeft en
1) Dat do studie der nude talen op het (l ymuasiuuu voor dell literator
teveus voorbereidivg is voor ziju later beroep; slat de theoloog zonder die
zijn Nieuwe Testament en zijn Kerkvaders, en de jurist zijn Corpus Juris
niet lezen kan, doet natuurlijk niets atin_ inijn beweringen tekort.
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nawerkt aan waarachtige grootheid. En wat het zoogenaamdgeconstateerde gebrek aan „parate kennis" betreft, dit
kan, indien al jets, op zijn hoogst bewijzen dat het tegenwoordig onderwij s onvoldoende en de tij d die er aan
besteed wordt to kort is.
Op het aldus verj ongde en tot zijn ware bestemm ng
wedergebrachte Gymnasium zal dan met groote gestrengheid het koren van het kaf to zuiveren zijn. . Wie niet
voldoet aan hooge eischen van kennis en begrip en van
liefde voor de oude cultuur, moet er niet to lang weer
geduld worden. Best mogelijk dat er op die wijze heel wat
leerlingen afvallen zullen, en de Gymnasia minder zullen
„bloeien" dan thans. Maar wat is dat voor „bloei", die
alleen to ronstateeren valt uit het groot aantal leerlingen,
en niet nit de praestaties van hen die het Gymnasium afle vent aan de CTniversiteit ? Mij nentwege worden de Gymnasia half ontvolkt, mits de kern die overblijft ook maar
waarlij k blij k geve van een vruehtbare en aan b wren acrd
beantwoordende studie der „ingenuae artes". Er mogen
minder predikanten zijn, minder literatoren, vooral minder
juristen: g oed, een elite kan uit haren acrd ook niet
zoo heel groot zijn.
Iv.
Laten wij ons nu, bij de overweging van dit alles,
niet laten afschrikken door het besef dat, werd de door
mij aangewezen weg gevolgd, het na zooveel moeite veroverde ontwerp voorloopig weer afgedaan zou hebben,
want dat de principieele verandering, in dit artikel bepleit,
een geheel nieuw ontwerp op het Hooger en op het Lager
Onderwij s zou vereisehen, en amendeering van de bestaan de
voorstellen die verandering niet brengen kan. Beter is het,
dat wij nog jaren zuchten onder de tegenwoordige, door
ieder veroordeelde toestanden, dan dat wij een wet zouden
krij g en, geldend voor onafzienbaren tij d, die de fouten der
ongelukswet van '76 nog uitbreidt en vergroot, en ons het
goede dat wij nog hebben, zeer zeker doet verliezen.

ONDERWIJS-HERVORMING.

379

Schrijf 1k voor blinden, en spreek ik voor dooven i
Is in onzen tijd, oak bij de besten, het besef der idealiteit
zoozeer verzwakt, het rationalistisch-praktisch-materieel
overleg zóó bovenmate toegenomen, en de algemeene nivelleeringsgeest reeds zdóver doorgedrongen, dat er voor mijn
pleidooi niets valt to hopen, en zal men mij schelden een
zonderling, een reactionair en een conservatief, die oude
en vergane zaken schijnt to verdedigen P De benaming zou
1k als een onderscheidirig krninen opvatten, want wie tot
dusver, op dit gebied, ,,vooruit" heeft ,,gestreefd", heeft nog
niet veel antlers dan kwaad gedaan. Maar ze laat mij koud.
1k weet dat de dingen-zeif meer waard zijn dan een naam,
en de idee meer dan de werkelijkheid.
En 1k doe een laatste beroep op het dieper begrip van
hen die in deze aangelegenheid het laatste woord zullen
hebben to spreken; een uiterste poging om wat ik als een
ramp bevroed, to verhoederi.
1k heb, met het vorenstaande, niet meer gedaan, en
ook niet meer gewild - zeg veilig: gekund - dan enkele
denkbeeldeii aan de hand doen die bij de lezirig van het
Ontwerp en de Memorie van Toelichtirig bij mij opkwamen
en rijpten. 1k ben slechts een leek op het gebied zoowel
van onderwijs en paedagogiek als van wetgeving. Maar
wat mij recht tot mijn pleidooi gaf, was het ,,pectus quod",
ik zeg niet ,,disertum facit", maar: tot spreken dringt;
agitante calescimus jib!

DE GODSDIENSTIGE
ONTWIKKELING VAN ROME
DOOR

Dr. H. M. R. LEOPOLD.

(Slot.)
XLI.
Sedert Nerva in 96 na Christus Domitianus opvolgde,
zat de wijsheid op den Romeinsehen keizertroon. Nerva
en Traianus maakten het mogelij k dat Hadrianus, Antoninus
Pius en Marcus Aurelius regeerden volgens de zuivere leer
der StoIcijnen. De laatste steeg niet alleen in zijn woorden
aan het eind van het vorig opstel haalde ik van hem
aan : „Wie waarlijk mensch is, heeft lief ook wie hem leed
doet" tot de hoogste hoogten van zedelij kheid, ook
zijn daden waren hem waardig. Zoo iemand, verdiende hij,
dat zij n bestuur gezegend werd.
Maar het werd dat niet ! Integendeel : onberekenbare,
onverwachte rampen bezochten het rijk juist onder den
laatsten der „verlichte despoten". Hij droomde van eeuwigen
wereldvrede en streefde onvermoeid naar de volmaking
van het geluk zijner onderdanen; het noodlot bracht hevigen
krijg tegen vreemden en burgers, maaide door ziekte de
helft van de bewoners van Rome's gebied weg.
Een gelukkig gevoerde oorlog tegen de Perzen be-
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sinette het leger met pest en toen het even later door
gevaarlijke invalien der Germanen - reeds nu begint de
,,volksverhuizing" - naai het Westen geroepen werd,
brak overal op zijn weg de vreeselijke kwaal nit en bleef
heerschen tot na des keizers dood.
Evenmin als de ziekte liet de oorlog het rijk met rust:
dertien jaar lang vocht Marcus Aurelius op het noordelijk
front; slechts een paar jaar heerschte daar een betrekkelijke
rust, die den keizer in staat stelde den opstand van een
veidheer in het Oosten to onderdrukken.
Z66 Wilde het noodlot, dat het bestuur was van den
wijsgeer, die niets anders gezocht had dan vrede en geluk
voor alien aan wie hij in zijn groote macht meende die to
kunnen geven. Is het wonder, dat de grondtoori van zijn
,,Overpeinzingen" droef is P
Niet om zich zelf leed hij. Hij wist immers, dat de
ware wijsheid is het eigen hart rein to bewaren, onberoerd
van lust en leed, o11afhanke1ijk van anderer doen en laten;
als onvermijdelijke beschikkrng aan to nemen al wat ons
treft en den dood, het eiri4 van ons beslaan, gelaten blijde
to verwachten. Ms wijsgeer kon hij ook niet om de anderen
lij den of treuren over de verzwakking van het wereldrijk,
want volgens zijn levensbeschouwing hadden de goden
verordineerd, dat alles, ook het grootste, ook het heelal,
vergaan zou, en was, wat de goden verordineerden, schoon
geregeid en met nienschlievendheid.
Maar hij erkende als rnènsch, dat niet alien wijs zijn,
niet alien gelooven kunnen, dat, wat God doet, welgedaan
is; zag in, dat een niet-philosoof, als onberekend onheil
komt, de goden vreezen gaat, gelooft aan hnn wraakzucht
en tracht hen gnnstig to stemmen.
De Germanen drongen tot op de grens van Italië, tot
Aqnileia, door; nooit sedert Hannibal was het gevaar voor
Rome zoo dreig end geweest. TOèn had een uitbarsting van
godsdienstige wanhoop plants, die de al erg sceptische
overheden er toe bracht hun godsdienstige verplichtingen
nauwkeurig na to komen, bok niet-Romeinsche religies to
erkennen en toe to geven aan het wondergeloof der me-
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nigte. Nil. zi.en we lets dergelij ks gebeuren. Marcus Aurelius
vierde, ofschoon diep getroffen door den plotselingen dood
van zijn zevenjarigen zoon Verus Caesar, dadelijk na dit
zwaar verlies, de spelen ter eere van Juppiter Optimus
Maximus met bizonderern mister en nauwgezetheid. In den
optocht werd een gouden standbeeld van den pas gestorven
Verus rondgedragen, zijn naam werd in het lied der Saliers
opgenom en.
De StoIcijn, die in zijn eigen geschriften altijd heel in
't algemeen van „de goden" of „God" spreekt en panthelstiscb denkt, volgt pier nauwkeurig de gebruiken van den
Romeinschen staatsgodsdienst op, zooals de consuls hadden
gedaan tijdens den oorlog tegen Karthago en tegen de
Kimbren, Augustus na den nederlaag van Varus in het
Teutoburgerwoud, en betoont eerbied zelfs voor een van
de allerprimitiefste uitingen van godsdienst in het oude
Rome, voor het onverstaanbare lied van de voordansers van
den Sabijnschen krijgsgod.
Maar evenmin als tij dens Hannibal is nu het beangstigd
yolk tevreden met de vereering der staatsgoden; het wil
ook zijn eig en goden, voor wie het veel meer voelt,
genoemd zien, en als toen geeft de regeering aan zijn
wensch gevolg. Marcus Aurelius doet bij het begin van
den oorlog tegen de Markomannen, die kwafn na het nitbreken van de pest, priesters van alle mogelijke vreemde
godsdiensten naar Rome komel en daar hun ceremonien
volbrengen tot hell van den staat.
En hij ging zelfs nog verder. Evenals in den ouden
tij d waxen ook nu orakelspreuken in de mode en verkondigden profeten en wonderdoeners hun wijsheid. Eon van
dozen Alexander van Abonoeteichos, van Wien de conferencier Lucianus zoo onderhoudend weet to vertellen
voelde zich g eroepen in ouderwetsche hexameters het vooruitzicht van den oorlog tegen de Germanen to openbaren.
Men moest, zoo orakelde hij, twee leeuwen, „de dienaren
van Cybele", den Donau injagen en in die rivier Arabisch
reukwerk strooien, dan zou de - zege glansrij k zijn. Marcus
Aurelius liet toe, dat gedaan word als de ziener wilde. Op
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d Markomannen rnaakten de koningen der woestijn geen
grooten indruk: zij kendeii geen leeuwen, meeiaden een
soort van wilde honden te zien en sloegen ze met stokken
dood. Teri slotte was de overwinning glansrijk,. n.1, die van
de Germanen. Alexander zei natuurlijk, het bekende voorbeeld van het Delphisch orakel volgend, dat hij het zóó
bedoeld had en het yolk bleef hem gelooven! Werkelijke
Bomeinsc'he successen werden aan goddelijke huip toegeschieveii. Fens verwoestte een bliksemstraal een verdedigingstoren van den vijand, een ander niaal leschte een zware
regenbni eerst den Borst der Rorneinen, oversteipte en verzwakte Coen de Germaneri. Van beide voorvallen deed de
vrome keizer versiag in een brief aan den senaat, beide
veieeuwigde hij op de zuil, die hij ter herinnering aan zijn
oorlogen in Rome deed oprichten en die daar nog op de
Piazza Colonna staat.
Letteilijke naleving van de oudste feestvoorschriften,
te huip roepen van de vreemdste afgoden, oflieieele sanctie
van toov eimaarsuitspraken, openlj ke erkenning van wonderdadige pulp, zoo ver was het gekornen met den StoIcijn
op den Romeinschen keizerstroon, nadat twee mensehengeslachten Tang wijzen, die behoorden tot diezelfde, meest
praktische en energieke, under de Grieksche denkersseeten, geregeerd hadden. Het pleit van de Rede was
verloren, ofschoon nog Naar laatste aanbidder almachtig
heerschte, altijd de woorden van Plato herhaalde, dat Staten
bloeien, wanner ze door wijsgeeren geregeerd worden of
de regeerders aan wijsbegeerte doen, en zelf publiekevoorlezingen hield, waarin hij de Stoa aan zjn y olk aanbeval.
Marcus Aurelius zag, zoolang hij met zijn ziel alleen
was, geen ongeluk, geen kwaad in de wereld; hem scheen
het dan, dat wijze Voorzienigheid alles doordrong en regelde,
zóó als het goed was. En omdat hij zich vóór praatte hoe
onverbeterhjk het heelal geregeld was, voelde hij geen
behoefte aan een persoon1jke onsterflijkheid, was het hem
genoeg to gelooven, dat na den lijfsdood het deeltje godde]ijkheid, dat de menschenziel is, spoorloos zich oplost in
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haar oorsprong, in het aldoordringend goddelij ke, in de
onverdeelde wereldziel.
Maar zijn Onderdanen zagen hoe de zwarte dood rondom
men zegt, dat het aantal
de steden en landen ontvolkte
inwoners van het rij k tot op de helft verminderde ! hoe
de voortdurende oorlogen de welvaart deden verdwijnen,
en zij vatten dat niet op als het wij ze werk der welbewuste
Rede, maar als een straf van goden, als een boete den
menschen opgelegd, omdat zij zondig waren.
Waar zon de is, moet kwaad bestaan en hoe is dit
kwaad to verkiaren, wanneer een almachtige, algoede Voorzienigheid de wereld bestuurt P
Het verstand der .Latij n en, Sabij nen en Grieken had
zich met deze vraag niet bezig gehouden. Voor hen stond
het immers vast, dat de goden net algoed zijn, dat ze,
indien ze zich verongelijkt gevoelen, wel degelijk het recht
hebben to straffen, ook wanneer de menschen onbewust
faalden. Aan allerlei offergebruiken, die we vroeger bespraken.
ligt het idee ten grondslag, dat het heele yolk moet boeten
voor wat een persoon misdeed tegen de goden en omgekeerd, dat de zonde van alien door het offer van een kan
worden gedelgd.
Waar zulke opvattingen bestaan, heeft het geloof aan
algoedheid der goden geen zin, want wanneer de mensehen
met vrij en wil kunnen doen of laten, wat de goden aangenaam is, dan zijn die niet almachtig en zonder almacht is
algoedheid zwakheid.
Het „klassieke " godsbegrip gaat uit van arntagonisme
tusschen god en mensch, dus van den vrijen wil van beiden :
de menschelijke handelingen worden niet bestuurd door
de godheid, de goden zijn niet gebonden aan de wetten
van een moraal.
Zoolang de bewoners van het Romeinsche rijk de oude
denkgewoonten behielden, kon een religieuze paniek, zooals die nit den tij d van Hannibal bij voorbeeld, wel leiden
tot het nauwkeuriger naleven van ceremonieele voorschriften, tot het invoeren van nieuwe goden en andere plechtigheden, maar raakte ze niet de wij sbegeerte van den gods-
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dienst, schokte het leed, dat goeden en slechten gelijkelijk
-prof, niet het vertrouwen in een vaderlijk wereldbestuur.
XLII.
Marcus Aurelius is de laatste StoIcijn; met zijn dood
eindigt de heerschappij van het Grieksche begrip; sinds
dien leidt het Oosten zoowel de geesten als de harten.
Wij zagen reeds hoe grooten iivloed Egypte's Isisen Serapisdienst zich sedert Augustus verwierf. Hj werkte
niet alleen door zijn schitterende processies en zijn dagelijks herhaald liturgisch drama op de zinnen der stedelingen, maar gaf ook in zijn leer aan de geloovigen de
uitdrukkelijke verzekering, dat zij na den dood met lijf en
ziel zouden worden vereenigd met Serapis en in gelukzalige onsterfiijkheid zich zouden verkwikken aan de eeuwige
beschouwing der goden.
IDeze theologie had een paar honderd jaar lang de
godsdienstige behoeften van Rome bevredigd, maar zij vol
deed nu blijkbaar niet weer. Wel behield ze haar voorname plaats in het staatsleven en in dat van de gewone
menschen, wel droeg Marcus Aurelius' zoon (Jommodus
(180--193) openlijk het kostuum van een Isis-priester,
wijdde Caracalla {212-21?) meer dan een tempel birinen
het pomerium aan Isis en nam hij Naar onder de officieele
goden van Rome op, maar ze was niet weer alleen de
mededingster van de oude staatsreligie.
Isis is een teedere moeder voor de in ellende diepbedroefden, Serapis weer tot erbarmen dan tot straffen
geneigd, maar beiden zijn slechts de voorspraak der
menschen tegenover het iioodlot, de geleiders van hun
zielen, boven hen staat... het ondoorgrondelijke.
Wanneer Isis, Osiris, Serapis, Horus alien siechts het
goede willen voor de menschen, wanneer ze hun bijstaan,
hen steunen zoo vaak ze faalden, nooit de stervelingen
willens benadeelen, waarom ontnemen ze hun dan niet de
niogelijkheid van zondigen, waarom waken ze voor hen
den strijd noodeloos moeilijk?
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De Egyptische leer verklaart niet hoe de hoogste god
is, die nooit tot de menschen afdaalde, niet geboren werd
als Osiris, niet stierf en herleefde als hij, met hem niet,
als Isis en Horus, in familierelatie staat, en ook niet,
waarom het k waad bestaat.
De wij sbegeerte en het godsdienstig verlangen van
het yolk begonnen naar verklaringen van deze problemen
to zoeken.
Eigenlijk hadden beide die reeds vroeger gegeven ; de
Orphici in theologischen vorm, toen zij de boosheid der
menschen verklaarden als gevolg van de erfzonde begaan
door den moord op Zagreus, den zoon van God, gezonden
om de menschen gelukkig to maken ; Pythagoras als wij sgeer,
betoogend, dat de ziel, ongeboren en onsterflijk deel der
goddelijkheid als stofje neerdanst in een zonnestraal om in
aardsch lichaam ook de aandoeningen daarvan to leeren
kennen en dat ze na die leering weer zulk een lichtbaan
volgt n aar boven. Maar zoowel de Orphische secten als
de PythagoreIsche vereenigingen schijnen het contact met
het yolk verloren to hebben, in elk geval blij ven ze heelemaal
op den achtergrond. De philosophie, die na het verdwijnen
van de Stoa den meesten toeloop , vindt is het in Egypte
onder Oosterschen invloed ontstane Neo-Platonisme; de
religies, die de ster van Isis verduisteren, zijn Syrisch en
Perzisch.
XLIII.
Het Neo-Platonisme is een wij sbegeerte van den godsdienst, eigenlijk een godsdienst voor geleerden. Zoo begon
het dan ook. Philo, een Israeliet, die omstreeks het begin
van onze jaartelling in de talrijke Joodsche gemeente van
Alexandria door afkomst, deugden en kunde grooten
invloed had, trachtte de wijsheid der Grieken teing to
yin den in den Bijbel. Met behulp van allegorische verklaring en en het vermoeden van een verborgen beteekenis
in sc hij n baar gewone woorden weet hij nit de Heilig e
Schrift alles to halen, wat hij er in wenscht to vinden.
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Zoodoetide beletten de overgeleverde woorden der wet, die
eigenlijk heel wat anders beduiden hem niet een eigen
stelsel to bezitten. Als wijsgeer ziet hij zich aan voor een
volg eling van Plato, maar ggaat ten opziehte van het Godsbegrip een heel anderen kant nit.
God is volg ens hem zonder einde en volstrekt volm.aakt, met geen van onze aardsche begrippen to benaderen
hij is hooger dan de deugd en het weten, dan het goede
en het schoone, zalig er dan de zaligheid, meer een dan
wat wij eenheid noemen ; geen enkele menschelijke eigenschap is zij n deel, hij is... onkenbaar ; nooit zullen we
meer van hem weten, dan dat hij bestaat. Philo noemt
dan ook God: Het Zijnde.
Maar Omdat I-Iij „is", bestaat
zonder beperking, in
alle eeuwigheid
is Hij het eenige wezenlijke, de oorzaak
van alles.
Die „Oorzaak" echter heeft niets gemeen met de wereld
der stof -- Philo staat lijnrecht tegenover het pantheIsme
van de Stoa en one. op Naar to werken moet ze een
middelaar hebben, die deels tot haar, deels tot de wereld
der materie in wezen nadert. Dezen nliddelaar noemt Philo
in navolging van de Stolcijnen Logos, het Word. De
Logos is de oudste schepping Gods, Zijn eerstgeboren zoon,
die Hem zoo zeer nadert in eigenschappen, dat hij voor
de mensehen ook god schijnt.
Philo acht dus niet nicer, als de Grieksche wijsgeeren
vdor hem, in onbegrensd zelfvertrouwen het eigen verstand
in staat ook do hoogste godheid to begrijpen. Hem is niet,
zooals we van de StoIcijnen telkens hoorden, de mensch
van Gods geslacht, begaafd met een verstand, dat niet
minder is dan de Rode, die als aldoordringend God bet
heelal beweegt. De Oorzaak, bet Eenig Zijnde, van Philo
heeft niets to waken met de Grieksche goden, die volgens
de mythologie slechts mooiere en sterkere menschen zijn,
volgens de wijsbegeerte op zijn best een groote vergaarbak
van menschelij ke vernuften.
Philo zette de eerste schrede op een nieuwen weg, hij
was het, die onder de wijsheidzoekers begon als hoogste
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doel van het menschelijk streven de vrome aanschouwing
der godheid to stellen : een aanschouwing, die buiten de
grenzen van het bewuste denken gaan moet. Dit immers
zal nooit het Zij nde, dat hooger is dan denken, kunnen
bevatten.
Sedert het de Grieksche philosophie tot basis dienende
trotsche zelfvertrouwen van den eenling, dat Polybius had
doen beweren, dat in een staat van verstandige menschen
goden overbodig zouden zijn, en nog Marcus Aurelius
telkens en telkens herhalen deed, dat het voldoende is de
stem in eigen hart te, volgen, in de menschen stierf,
spanden de denkers zich sterker en sterker in om bruggen
to bouwen tusscben den in zijn zwakte en eenzaamheid
zich verloren voelenden mensch en de hoogheid Gods, dat
wil zeggen : zij poogden hun bewustzijn to verlengen naar
boven toe.
De geniaalste bouwer aan het nieuwe stelsel was Plotinus.
Plotinus werd orstreeks het jaar 204 na Christus in
Lycopolis aan den Nij 1 geboren, studeerde in Alexandria
en kwam in 244 of 245 naar Rome, waar hij hoog vereerd
werd. Zelfs keizer Gallienus hoorde zijn voorlezingen.
Het leven van den wijsgeer valt in de verschrikkelij kste periode van het Rom einsche keizerrij k. Dertien jaar
na den dood van Marcus Aurelius wist de Afrikaan Septi.mius Severus (193-212) voor den staat niets beters to
doen dan hem in de handen der legioenen over to leveren.
Italia, dat tot op dezen tij d nog altij d een bizondere positie
had, kreeg behalve de al sedert Augustus to Rome in
garnizoen liggende praetorianen, nog een legioen bezetting,
de senaat, dien Augustus, Tiberius en Traianus zoo hoog
gesteld hadden, zag in zijn rij en zonen van barbaarsche
subalterne officieren opnemen. Alles moest plaats maken
voor de militairen, want de keizer heerschte alleen door
middel van het leger. Het verlicht despotisme op StoIschen
grondslag, dat van Hadrianus tot Marcus Aurelius (van
117 tot 180 n. Chr.) den staat bestuurde, week voor
soldatenheerschappij, waarin de krij gslieden de eenige bevoorrechten waren. Septimius Severus' zoon Caracalla
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--21_7) verleende in zijn eerste regeeringsjaar het burgerrecht aan alle vrije inwoners van het rijk; hierdoor was de
nivelleering volkornen geworden: deelite, die de cives Romani
Loch altijd nog gevormd hadden, verdween. Wel probeert
Alexander Severus (222-235) den senaat weer op to heffen
tot mederegent, zooals hjj geweest was onder Augustus en
Tiberius en gelukt hem dit tenminste in schjn, maar na
zijn dood begint eon woest revolutie-tijdperk, waarin alle
beschaving dreigt onder to gaan. Do rampen van do binneniandsche oneenigheden vallen ook nu weer samen met
aan vallen van buiten en epidemieen. Vooral de regeering
van Gallienus (253--268), den vriend van Plotinns, is een
herhaling, maar nog veel erger, van den ongelukstijd
van Marcus Aurelius. De Perzen en de Germanen dringen
als toen over de grenzen, een pest teistert veertien jaren
lang alle provincies, overal lateii veidheeren zich tot keizer
uitroepen en beoorlogen ze elkan der.
Door Caracalla's decreet waren alle rijksbewoners voor
do wet ge1jk geworden. Dus kon de onverzadelijke fiscus
beginiien van hen gelijkelijk geld en arbeid to eischen.
Tegen over de staatsalmacht, die geen afpersingsmiddel ver
smaadde, stood ieder eenhing machteloos. Do ontwikkeling
van do persoonlijkheid, die in do Grieksche wijsbegeerte
hoofddoel geweest was en in den Romeinschen staat tot
nog toe alt jd tot zekere hoogte bereikbaar, word nu geheel
onmogeljk: wie op beter hoopte moest hot oog richten
tot buiten do palen van hot aardscho leven, wio eon verkiaring zocht voor do lange kwelling van hot pier-zijn,
denken aan eon gevangenisstraf of eon proeftijd van do
verheven, niiaar tot hot lagere neigendo, ziel.
XLIV.
Do wereld had eon voor alien geldend geloof noodig,
dat met bovenaardsch, onstoflijk heil kon troosten voor
hot slavonleven pier beneden.
Naar dat geloof word op verschillende wegen gezocht.
Eerst wil ik trachten duidolijk to waken hoe Plotinus do
0. E. XIII 12
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perken van het gebied van het menschelij k vernuft u.itzette
zoover hij kon en daarna den sprong in het oneindige
waagde.
Een vlam heeft een kern, die we niet zi.en, omdat de
heldere omtrek ons verblindt ; om dien omtrek is het uitgestraalde light, dat zich als een stofwolk verliest in het duister
condom, in al zwakkere en zwakkere trilling.
Zoo ongeveer denkt Plotinus zich de wereld van uit
het standpunt des menschen bezien.
De kern, waartoe ons oog nie doordringen kan, omdat
het niet meer licht onderscheiden kan dan het hulsel van
die kern uitzendt, is Loch, ofschoon niet waarneembaar,
het eenig wezenlijke van het verschijnsel: zonder haar zou
geen vlammevorm, geen verstuivend schijnsel bestaan. Zoo
is het middelpunt van het heelal het eenig wezenlijke, het
alleen bestaande, het Eene, ofschoon het menschenverstand,.
dat van buiten of waarneemt, er niet toe doordrin g t. iet
Eene is boven het denken verheven; om het to doorvroeden,.
„faalt het", zooals Vondel zegt, „aan begrip en stem".
Toch kan het den mensch gegeven worden in to dringen
in het Eene, maar alleen wanneer hij zij n eig en natuur
aflegt, in bewusteiooze extase verzinkt.
®m het ondoorgrondelij ke licht van het eenig zij nde,.
om God, sluit als een onbeweeglij ke sfeer de geest, om dezen
weer beweegt zich de ziel: „stel," zegt Plotinus, „dat de
geest de zon is der bovenzinnelij ke wereld, dan is de ziel
de om haar wentelende maan".
Zooals het stuificht van de vlam zich verdeelt door
de ruimte van het duister, spreidt zich de ziel uit over de
stoffelij ke, de zinne wereld, die slechts bestaan, leven krij gt
in zooverre ze met Naar in aanraking is. Zooals het Licht
in Pen duister vertrek de vormen der verschillende voorwerpen openbaart zonder daarom deel to worden van die
di.ngen, zonder Naar eigen, altij d gelij k karakter van licht
to verliezen, zoo verdeelt zich de ziel over de zinnewereld,
over de lichamen van mensch, dier en plant en komt tot
het verschillende, het verdeelde, zonder zelf tot verschil to
vervallen, zonder gedeeld to worden. De ziel blij f't een: dat
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bewijst de liefde, de sympathie, die zonder de tusschenkomst van het verstand mensehen en dingen vereenigt;
vooral ook de telepathie. Ofsehoon de ziel in velerlei voor
werpen is, behoeft ze niet verbrokkeld to zijn: de woorden
van én stem dririgen immers volledig door in veler ooren,
vele oogen kunnen eenzelfde schilderij tegelijk geheel zien.
Evenmin als de besehouwirig van het schilderstuk het oog
verandert, verandert de ziel door waarneming van de stof.
Waar geen licht doordringt bestaat voor ons oog in het
duister niets. Zoo is het ook met de ziel: waar ze de stof
niet aanraakt, daar neemt ze deze ook niet waar, de ziellooze materie is voor Naar als duisternis voor het oog:
vormeloos en onbegrensd, dus.... niet werke1jk bestaand.
Dc ruimte bestaat slechts, omdat de ziel de stof Scheidt
in Naar deelen als bet iicht de voorwerpen doet onderscheiden in bet duister; de tijd is sleehts, omdat de ziel
niet de zinnelijke dingen, die verdeeld zijn, tegelijk kan
waarnemen en bestudeeren, evenmin als het menschelijk oog,
maar het ecru na het ander beschouwt.
Het Eéne, de vlamkern, de Geest, de onbeweeglijke
lichtomtrek er van, en de uitstraende ziel zijn alle drie
eeuwig en niets van hen gnat werkelijk over in de stof,
dus behotiden ze alle drie haar kracht ten eeuwigen dage,
zooals ze die ten eeu wig en dage bezaten en omdat het in
hun acrd ligt nit to stralen naar de materie, zal de wereld
zonder einde zijn, zooals ze zonder begin was.
Wat beduidt deze algemeene theorie toegepast op de
menschelijke ziel?
lTódr de zieen in het aardsche leven treden, zijn ze
in de bovenzinrielijke wereld. Ms deelen der wereldziel
zonder aandoening, zonder zelfbewustzijn of herinnering,
niet aan de grenzen van ruimte of tijd gebonden, aanschouwen ze in zich den geest en het eigenschaplooze
ééne. Maar in hen ligt de begeerte weer to kennen en to
werken buiten hun sfeer. Daarom dalen ze of tot de stoffeIijke wereld, waaraan ze grenzen, en doers bun invloed
daarop gevoelcu. Ze behoeven zich niet to bekiagen, dat
dit verlangen in hen werkt, want de terugkeer naar hun
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oorspronkelij k verblij f is hun niet afg esneden en zij winnen
jets bij hun aardsch bestaan : ze maken kennis met de
stoffelijke wereld, die hun vreemd was, ontwikkelen in zich
krachten, die sluimerden in het bovenzinnelij k bestaan en
waardeeren later beter het hoogere, wanneer ze het lagere
hebben gekend. Maar bi j het vervullen van de zich zelf
opgelegde tack van zorg en verlichting van de materie,
vereenigen ze zich altijd toegevend aan een onweerstaanbaren drang — to innig met het stoflijke, vergeten daardoor zich zelf en verliezen het bewustzij n van samenhang
met hun hoogere, ware natuur. De ziel blij ft ook dan
geestelijk, alleen geestelijk, maar is in een andere omgeving gekonlen en krij gt daardoor als het ware een dubbel
leven. Een hooger deel vertoeft nog in de bovenzinnelijke
wereld, een lager, aan het eerste verbonden, „hangt er van
naar beneden" tot in de wereld der zinnen, waar het is
als de kracht in een werktuig.
Lust en leed ontstaan wanneer lichaam en lager deel
der ziel elkander naderen of zich van elkand er verwij deren ;
de hoogere ziel, de eenig ware, neemt die aandoeningen
zonder ontroering waar. Ook zedelijke deugden, ja, naar 't
schij nt, zelfs het zelf bewustzij n, de persoonlij kheid, vinden
hun oorspron g in het wezen ontstaan door de verbinding
van het lijf net de er toe afgedaalde zielestof.
Het probleem van den vrij en wil schij nt in Plotinus'tij d
de wijsgeeren nog niet zoo to hebben verontrust als het
later voortdurend de theologen deed. Voor de Grieken
stond de volledige vrijheid van de persoonlijkheid vast;
Plotinus begint ze jets to beperken : hij zegt dat ieder op
het wereldtooneel zijn eigen karakter uitbeeldt, maar door
den dichter van het drama van het heelal geb^uikt wordt
in de rol, die voor hem het beste past.
Omdat de ziel, zoover ze zich onthoudt van de aanraking
met het lichaam, volmaakt is, refine uitstraling van den
alwetenden geest, m oet zij vrij zij n in haar handelen. Ze is
het dan ook. Zij kiest zelf het lichaam, waarmee ze zich
vereenigen wil. Maar die vrij heid gebruikt ze volgens den
wij sgeer na haar vereeniging met het lij f niet goed, omdat
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ze in afwijking van Naar I)etere natnur het kwade zoekt.
Wat is het kwade7
De ziel is van hoogeren oorsprong en dus goed; omdat
ze echter in verbinding met de stof - als mensch - slecht
zijn kan, moet de oorzaak van het kwaad in de stof zijn.
Het éérste, h et oer-kwaad is dus de materie; de sleehtheid
van het wezeii, dat bestaat nit de verbinding van de ziel
met de stof, is alleen een afleiding van dat oorspronkelijk
kwaad; van boosheid van de ziel zelf kan alleen gesproken
worden in zooverre zij zich overgeeft aaii den slechten
invloed van het lichaam. Blijvend in de vergelijking, die ik
gaf om Plotinus' beschouwing van de verhoudiug van bovenzinnelijke en zinnelijke wereld (Ilmdelijk to makers, kan men
zeggen: het licht, dat opgevangen wordt en teruggekaatst
door een donker voorwerp neemt lets daarvan over, is
minder rein en sterk dan het niet teruggekaatste.
Waarom bestaat bet kwade, terwijl toch de sympathie
van de deelen van het heelal die vereenigt en onischept tot
een wonderschoone harmonie, terwiji tocli de wereld afhankelijk is van het volmaakte denken en de bovenzinnelijke
machten niet andei's kunnen dan toegeven aan hun drang
tot deelnemen aan het lag ere
Het geheel - antwoordt Plotinus, zooals ook de Stoa
reeds gedaan had - kan slechts volmaakt worden, wanneer
zijn samenstellende deelen het niet zijn: een heel schilderij
kan niet een kleur hebben, het lichaam niet alleen oog
zijn, in een tooneelstuk ±reden naast heroën ook boeren
en slaven op. Tegenstelliug en strijd en ondergang zijn
noodzakelijk, omdat zonder die geen toenadering, geen verzoening, geen nienwe stoffelijke wereld mogelijk zouden zijn.
Zelfs de verbinding van de ziel met de stof, die wel het
meest onnoodig en onrechtvaardig lijkt, wordt van haar
kwaden schijn ontdaan door de overweging, dat niet een
vreemde macht het hoogere wezen tegen zijn aanleg in
het lichaam neerduwt, maar een rechtvaardige natuurwet
het lot verdeelt naar de verdienste der daden. Het stoffelijk
kwaad is altijd gevoig van eigen schuld, in dit of een
vroeger leven - Plotinus gelooft, zooals wij zien zullen,
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aan zielsverhuizing —, den deugdzame is het tot leering.
Hoe e°nstig en jammervol oorlogen ook schijnen
Plotinus' tijd moist daarvan mee to spreken
voor den waren
wijze zijn ze als een kinderspel of een tooneelstuk.
voor hem, dien het zedelijk kwaad doet twijfelen aan
de almaeht van het goede en aan de volkomenheid der
wereldorde heeft Plotinus dit antwoord : Het kwaad is de
stof; als de ziel zich to veel daaraan overgeeft en zondigt,
dan wordt volgens vaste wetten aan haar zeif die zwakheid
gestraft, dan strekt zij de anderen tot leering en voorbeeld
om deagd van slechtheid to onderscheiden.
Alleen de beantwoording van de oude vraag : waarom
gaat het zoo vaak den goeden slecht, den slechten goed,
doet Plotinus een wij le zij n gewone wij sgeerig e kalmte
verliezen. :fat de slechten, zoo betoogt hi j, een macht
krijgen, die hun rechtens in een volmaakt heelal niet toekomt, betiv j st, dat ooze wereld gebreken h eeft, die de
voorzienigheid niet kon verhe]pen. Maar ter vergoeding
daarvan let zij de menschen de vrije hand ze zelf to
verbeteren. Wie niet wil, dat de slechten heerschen, make
hun heerschappij onmogelijk.
pier breekt in onzen wij sgeer zich toch nog door alle fijne
dialecfiek van fraai geconstrueerd, van boven of met onfeilbare hand bestuurd wereldmechaniek, de fierheid van
den zich stork voelenden eenling baan. Het is een laatste
sprank van filet Westersch persoonlij k initiatief, dat voortaan
in leven en in denken volkonlen onderga:at in Oostersche
slavennnoraal, weg kwijnt in het keurslijf van een alien
gelijkstrijkende administratie. Plotinus is de laatste denker,
die de autieke opvatting der burgertaak belij dt, zooals
voor het laatst in hem het voor sclioonheid en edelen zin
alleen levend Griekendom getuigde, toen hij den gnostici,
die predikten, dat de wereld nit het booze voortgekomen
en onherroepelij k daarin gebannen is, tegemoet voerde :
„Niet het beperken van goddelijkheid tot eon wezen, maar
het aantoonen van de veelvuldigheid daarvan, van de kern
van goddelij kheid , in alle verschijnselen, dat is de taak van
hen, die Godes kracht beseffen".
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XLV.
De onsterflijke ziel en het aardsche lijf werden gedurende hun samenzijn op de grens van stof en geest
nooit vokomen een; geen wonder, dat de dood bun verbinding gemakkelijk losmaken kan. De nit den hooge
afgedaalde emanatie van den geest scheidt zich dan volkomen vaii het lichaarn, dat daardoor alle persoonlijkheid
verliest, terngkeert in de wezenlooze stof. Een geloof aan
lijfelijke opstanding, zooals zijn Egyptisehe landgenooten
beleden - nog altijd werden daar de dooden gebalsemd was voor Plotinus onbegrijpelijk, ja aanstootelijk, zooals
voor alle Grieken en Romeinen.
De licharnen gaan op in de onbepaalde materie, maar
de zielen bIjven ads individu bestaan. De hoogststrevende
onder lien keeren met wijsheid beladen in het bovenzinnelijke terug, anderen kiezen sterren tot woonplaats, velen
gaan weer in aardsche lick amen in, wie het benedenmensehehjke zocht, toen hij mensch was, leeft voort als
dier of plant.
Deze zieisverhuizingstheorie verplicht den mensch, dat
wil zeggeii de ziel, to streven naar bevrijding van het
aardsche, afieggen van den drarig naar het stoffelijke, reiniging en losmaking van het lichaam. Zuk een negatieve
werkzaamheid leidt van zeif tot positief resultant. Zooals
de knristenaar slechts een deel van het marmerbiok hoeft
weg to beiteen om een godenbeeld to scheppen, zoo heeft
de aan zich zelf werkeude mensch slechts het overbodige
to verwjdereu. Dan zal hij in reine schoonheid zich vertoonen en tegelijkertijd zal hij ook het goddehjke in zich
onderscheiden, want, zooals de oude spreuk zegt: het gelijke zoekt zijn gelijke.
Om tot zulke zelfherkenning to komen is bespiegeling
- theorie, beschouwelijkheid - de kortste weg, handeling
- praxis - de langste. Het doel van goede werken kan
immers slechts het bezit van het goede zijn, en dit goede
bezit de ziel alleen in zooverre zij het in zich zeif heeft,
d.i, in theorie.
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Maatschappelijke deugden kunnen ons leeren What to
houden, maar wie bespiegelen kan, zal zijn oogwit hooger
nemen, hij zal niet alleen als een goed mensch willen
leven, maar als een god.
Men begrijpt, dat Plotinus niet aanraden kon een
politieke rol to spelen, de handelingen van de zoogenaamde
wereldbestuurders hadden tijdens zijn leven al heel weinigg
goddelijks ! Hij droomde van een heel anderen staat dan
dien hij voor oogen had, en 't schijnt, dat hij zijn droomen
ook werkelijkheid heeft willen geven. We hooren ten
minste van een plan van een keizer een verlaten stad in
Campanie (de bevolking van Rome's gebied smolt weg als
sneeuw voor de zon) opnieuw to bevolken, ze Platonopolis
to noemen en to laten inrichten door Plotinus. Van verwezenlij king van dit project vernemen we echter niets.
Wat is nu bespiegelen ? Hoe ver kan de mensch opreiken naar het bovenzinnelij ke ? Zij n ziel gaat eig enlij k
niet heel hoog, zij is immers maar het beweeglijk licht,
dat uitstraalt van de stille vlam ; evenmin als de emanatie,
de lichtschijn, nieuw licht voortbrengen kan, vermag de
ziel zelfstandig to denken. Haar past slechts het nadenken,
de reflexie, het vinden van nieuwe stof blij ft den geest
voorbehouden.
Maar de ziel is niet alleen in aanraking met de duisternis van de stof rondom, zij valt in Naar binnensten kring
samen met het buitenste van den geest als de lichtglans
met de vlam. Zoo is het dus denkbaar, dat de ziel in
als met de
aanraking komt met het ware denken
materie en daar de eigenschappen waarneeult, die ze
zelf niet bezit. Dan zal zij het wezen van den geest erkennen, zonder echter daarin op to gaan, zonder het ziele –,
d.i. het hooger mensch bewustzij n to verliezen.
Toch kan ze ook dit afleggen, kan ze buiten zich zelf
treden, in ekstase geraken, waarbij haar persoonlijkheid
verdwij nt, zij opgaat in het Oerwezen, in het Eenige, het
Ondeelbare.
Waar Plotinus spreekt van dezen toestand van geest-
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vervoeiiiig, dien hij zeif vele malen bereikte, wordt hij
vaii Griekseh denker Oostersch mystidus.
Als de ziel trac'ht to bevatten wat verder lib dan het
verstaiid, rnoet zij niet iiieer denkeii willen, maar zich
overgeven in de rnacht van het hoogere, zich louteren tot
reine onbepaaldheid, tot onbeperkte ontvankehjkheid, zij
moet worden blank en sail van eigen stein. Het Eerste,
het Eene inners is boven alle begrip en weten, zijn wezen
heeft iiaani noch eigenschap. Niet het denken, rnaar alleen
de vostrekte afgetrokkenheid kan het benaderen.
Van liet lloogste is geen wetenschap mogelijk. Wie in
veivoering konit, voelt de aanwezigheid er van, niaar beschrijven kan hij iiiets. Dc van het goddelijk licht doorstroomde ervaait, dat God is, maar niet wat hij is. Nauw-

keurig weergeven wat in lieni geschiedt, vermag de philosoof eveiiiiiin als de 1)egeesterde, in Dionysischen waanzin
geraakte Bacehaiite. Toch is een inniger vereeniging dan

die van de ekstatische ziel met het oerwezen niet denkbaar. Waimneer God plotseling verschijnt in de ziel, is er
niets meer thssehen Ilene en Naar, zjn ze niet meer twee
dingen, maar een onscheidbare eenheid. De ziel, die eerst
opging in den geest, wordt nu ook met het Eene vermengd, valt daarmee volkomen samen: men kan dus
eigenlijk niet spreken van een aanschouwen Gods, maar
slechts van God zjn. Dc ziel wordt pour Licht, vrij van

alle beweging of tegenstelling met het duister, zij wordt
God of liever: zij ziet in, dat ze God is.
Deze toestand kan slechts kort duren; niet orndat de
godheid oris verlaat - z duet dat evenmin als ze kwam!
-, maar wiji de ziel en cook de geest, die een bepaald
wezen hebben, in het onbepaalde niet verblijveri kuniien:
de onbepaaldheid van het Eene verschrikt de ziel, zij kan
de onvoorwaardelijke vereeniging cv mee niet verdragen,
vreest de godheid niet werkelijk to bezitten, als ze haar
niet als iets anders tegenover zich ziet. Daarom treedt ze
weer buiten de eeiiheid, ofschoon ze die als hoogste zaligheid blijft beschouwen en dns onafgebroken er naar haakt
ze telkens to hernienwen. Dc naar leering en zelfvolmaking
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strevende ziel zal de ekstase zoeken, zooals ze ook ieder
keer, als ze met een lichaar vereenigd is, er naar verlangt tot haar hoogere, Naar ware omg evin g terug to
keeren. Voor Plotinus toch ligt het wezen der ziel joist
in Naar tusschennatuur, deels verwant aan het licht des
geestes, deels in aanraking met de duisternis der stof.
Die eenwording met het Opperwezen „diep in 't grondelooze lieht, van tijd nosh eeuwigheid gemeten", kan ook
den wijsgeer, die heel zijn leven aan bespiegeling wijdt,
slechts zelden ten deel vallen, voor den leek bestaat zelfs
niet de mog elij kheid van die verrukking : hij is to veel In
de stof g evangen om het onstoffelij ke ooit to kunnen
bereiken. Daarom kan hij ook niet de zuiver verstandelij ke
redeneering volgen, die den wij sgeer tot god maakt en het
goddelij ke in zich doet opnemen. Hij heeft behoefte aan
lets sneer zinnelijks, aan een beeldrijken godsdienst. Dezen
nu vindt hij, volg en s Plotinus, in het volksgeloof, de mythologie. De mythe s pelt het wezen der dingen in historische
gedaante voor, brengt de eeuwig e waarheden als op elkaar
volgende momenten in een verband van tij d en ruimte. Of
de dichters der heilig e legenden g eweten hebben wat aehter
hun vertelsel s steekt en opzettelij k dit kleed kozen dan
wel of zij den wijsgeerigen vorm nog niet beheerschten en
slechts beeldrijk zei.den, wat ze zonder waar bewustzijn
voelden, laat Plotinus onbeslist.
Om zijn Oostersche wij ski eid tern g to vinden in de
Grieksche sagen behandelt Plotinus die met even groote
vrij heid als Philo den Bij bel geda an had. De vader der
goden, Uranus, is v of g ens hem het Eene, de Oorsprong
van het A1; Kronos, die zijn kinderen verslindt, is de Geest,
die de wereld der g eestelij ke din g en in zich besloten houdt.
Wanneer de legende verhaalt, dat Zeus aan het lot van
zijn broers en zusters ontkwam, zinspeelt ze op het uittreden van de Ziel nit den Geest. Dat de ziel een hooger
en een lager deel — het tot in het lichaam of hangende
bezit, wordt aangeduid door het bestaan van twee
Aphrodite's, een hemelsche en een aardsche. Het afdalen
van de ziel in het zinnelijke, waar ze zich door de bekoring
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van het iijf laat vasthouden verhaalt de sage van Narcissus, die zich spiegelde in diep water en door zijn spiegelbeeld bekoord, voorover viel en verdronk. Warineer Minos
dischgenoot van Zeus heet, geeft de verteller aan, dat de
koning van Kreta in ekstase tot de aanschouwing van het
Eeiie gekoinen is. Volgens de gewone mythe is Herakies
na zijn dood onder de godeii opgenomen; toch vertelt
Bloinerus, dat Odysseus bij zijn bezoek aan de onderwereld
daar Herakies' schim oritmoet. De verborgen zin van deze
schijnbare tegenstrjdigheid is deze: de man van de daad
- Herakies was voor aile Giieksche denkers het voorbeeld
van deugd kan nooit de volinaaktheid bereiken, die
alleeiii voor den theoreticus weggelegd is.
Dat Berg elijke niythenverklaring niet tot de studeerkarners der geleerden beperkt bleef, 1)ewiJzen de overtalrijke
met zin nebeeldige voorstellin gen versierdo grafmonumenton,
die men in den lateren keizertijd overal in het rijk aantreft en waarvan ik een, do ,,Zuil" van Igel bij Trier, als
voorbeeld kort beschrijven en verkiaren wil.
IDeze zuil is hot grafteeken van een Gallisch-Romeinsche koopinansfarnilie nit den tjd, Coen Trier een van de
aiierbelangiijkste steden van hot Weston was, nit de derde
of vierde oeuw na Christus. De doode, een zekore Seciindinus, liet zich, zijn vrouw en zijn kinderen en tafereelen
nit hun dagehjkseh levee toy opluistering van zijn graf
atheeldeii, maar hij getuigde tevens door allerlei mytho
Iogische voorstellingon van zijn geloof in eon eouwig levee
der ziel, haar beproeviiig op garde, haar lijdenstocht na
den dood en haar einde1jke verhoffing tot hoog ere regionen.
Op ecu van do reliefs is weergegeven hoe do nyniphen
Hylas iooven; dit moot beduiden, dat do ziel vervalt in
de macht van do donkore geesten des kwaads. Eon tweode
paneel stelt voor hoe Thetis Achilles doopt in hot water
vaii den Styx om hem onkwetsbaar to maken: zoo reinigt
do doop, die een vast bestariddeel was van alle godsdiensten
van dozen tijd, die eon geheime leer hezaten, do in hot lijf
wonende ziel. Een antler taforeel, waarop Herakies Hesione
verlost, kan op dezelfde wijze verklaard worden. Verder
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zien we den wag en van de maangodin, die evenals de zon
de menschen goedgezind is en hun zelfs nader staat dan
deze. Minstens drie reliefs spreken de hoop op een beter
bestaan na dit leven uit : de gesehiedenis van Mars, die
Rhea Silvia van nit den hemel bezoekt, terwijl zij slaapt,
draagt de belofte aan een zalig ontwaken na den dood in
zich ; de bevrij ding van Andromeda door Perseus symboliseert die van de ziel door den dood, de hem elvaart van
Herakles weerspiegelt de opstijging van de menschenziel
naar het Empyreum. Een opmerkelij ke nieu wigheid hierbij,
die aan latere Christelij ke voorstellingen herinnert, is het,
dat Minerva niet naast den heros op den wag en staat,
maar hem van uit de wolken de hand ter pulp toesteekt.
Te midden van vele astronomische symbolen zweeft dan
ten slotte van den top van het monument een adelaar, de
zonnevogel, op Ganymedes, de menschenziel, dragend naar
het verblijf van den hoogsten der begrijpelijke goden, Zeus.
Zinspelingen op Oostersche godsdiensten, die alle hun
eigen kring van heilige voorstellingen hadden, vinden we
bier niet; 't zijn louter Grieksehe sagen, maar hoe verschillend is de geest, waarin ze vertolkt worden van dien,
waarin ze werden gedicht !
Het ligt voor de hand, dat de tijd van Plotinus ook de vereeringg van godenbeelden op een hooger plan verklaart. De
wij sgeer gelooft natuurlij k allerminst, dat de god in zijn afbeeldsel woont, maar toch meent hij, daar het beeld gemaakt
is naar het idee, dat men zich van een zekeren god vormt
en de wet van de sympathie het verwante vereenigt, dat
het beeld met den god door middel van deze idee samenhangt, zooals de zinnenwereld met die van het begrip en
al daalt dan ook de god niet in het beeld af, toch heeft
de kracht, die hij openbaart, op een eigenaardige wij ze
daarin Naar zetel. Men kan, meen ik, de woorden van het
Concilie van Nicaea in 787 gebruiken om Plotinus to verduidelij ken: „Wat het beeld ons leert, is God, maar het
beeld zelf is geen God. Beschouw het daarom, maar vereer
in den geest hem, dien gij er in erkent".
De sympathie speelt overal bij Plotinus een belang-
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rijke i'oI, bjvoorbee1d (>0k bij het gebed. De voorstelling,
die Mj ons geeft van de godheid maakt direkte gebedsverhooring onaannemelijk, rnaar de sympathie maakt het
mogelijk, dat zctnder bewuste weerkaatsing van het gebed
en zonder een willekeurig besluit van de godheid, deze
door do stemming van den biddende gebraeht wordt tot
harrnoiiseerende gevoelens en tot daden, die daarvan het
uitvloeisel zijn. In vole opzichten immers werkt iets uiterlijks direkt zonder den schakel van het nadenken op ons
innerlijk: wekt liefde of afkeer, lust of onlust. Zulke
plotselinge reflexen kunnen slechts verklaard worden door
de theorie der sympathie, die ook alle tooverij opheldert.
Ja, voor Plotinus is er geen verschil tusschen magic en
schoonheidsbekoring. Geestdrift voor muziek b.v. is even
goed een betoovering als zekere spreuken. Sympathetische
magic is oorzaak van elke wederzijdsche werking der natuur.
Na eon langen tocht over de sneeuwtoppen van het
menschelijk verstand, waarbij hij verder dan iemand vóór
hem den blik deed doordringen in den hernel, besluit
Plotinus met de levens- en godsbeschouwing van den
Australiër, die water over steenen giet oni regen to waken,
van den wilde, die heel zijn leven bestunrd en beInvloed
meent door de gevoelens en wilsuitingen van hem omringende vijanden of vrienden in de gedaante van mensehen
of van geesten. Na al bet werk van de Grieksche wijsgeeren koint hun laatste denker, die de resultaten van de
geheele oiitwikkehng kende en beheerschte, tot de wereld
beschouwing der kinderen en eenvoudigen van harte terug.
XLVI.
Plotinus was eon zoon van zjn tijd. Wat we in zijn
aanteekeningen in zwaren philosophenstiji betoogd vinden,
leeft in theologischen vorm order het y olk van de tweede,
derde en vierde eeuw na Christus. Plotinus word niet moe
in iederen mythus eon zin to zoeken, het yolk verwierp
geed van do goden, die het leerde kennen - Marcus
Aurelius had ze immers alien to pulp geroepen! - maar
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zooals alles voor het scherp vernuft van Plotinus een diepen
zin kreeg, zoo stegen ook de volksgoden een trapje hooger.
Na de Grieksche Olympiers, die zooveel leken op Uebermenschen, na de Egyptische Isis, Osiris enz., die de oude
diervormen maar niet volkomen konden aleggen, kregen
de Syrische goden hun beurt.
Zij onderscheiden zich al dadelij k van de hemelingen,
waarmee we kennis maakten, doordat ze geen naam hebben;
ze heeten alleen „H eer" of „vrouwe", Baal of Baalath en
dragen ter onderscheiding den naam van de stad, waarin
ze vereerd worden. Enkele uitzonderingen, zooals bijvoorbeeld Atargatis, zijn blijkbaar overblij fselen nit een tij d,
toen de godsdienst in Syrie nog niet hoop ontwikkeld was.
Aan Atargatis waren de visschen gewij d (nog is in Syrie
het taboe van die dieren niet verdwenen), een omstandigheid, die op hoogen ouderdom van haar vereering wijst.
Maar Loch had ook bij haar de eig ennaam zeker niet veel
beteekenis ; de Romeinen hebben haar lang alleen gekend
en vereerd als de ,,Syrische godin".
Met die naamloosheid stemt heel goed overeen, dat
de Baaliem „hoogste goden" (exsuperantisszmus) heeten en
geacht worden het begrip der menschen to boven to gaan
en hun zetel to hebben aan de alleruiterste grenzen van
het heelal.
Wat wij sg eeren als Philo al lan g geleden verkondigd
hadden en de Joden ook in hun gemeenten predikten,
brachten, voornamelijk na den dood van Marcus Aurelius
(180 n. Chr.), de Syrisehe priesters aan het y olk van Rome.
Door hen maakte dit kennis met een eenigen, almachtigen,
eeuwigen, onuitsprekel^jken wereldgod, waarvan zich de
werking wel is waar overal in het heelal openbaart, maar
die zelf onzichtbaar blijft en niet in beelden van menschelijken vorm kan en mag worden vereerd.
Omdat de Syrische goden geen eigen naam hadden en
die toch Pen noodzakelijk vereischte was om to kunnen
warden opgenomen in den oficieelen Romeinschen staatsgodsdienst, die juist aan den naam en de formule zoo
buitengewoon sterk hechtte, deed men of Juppiter, den
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henielgod of Sol, de zon, ls naaingever voor de Baäliem
optredeii. Dc laatste identificatie lag voor de hand, omdat
de oosterlingen het daggesternte als hoogste zichtbare
manifestatie van hun transseendenten god besehouwden.
Sol was oorspronkelijk in Griekenland en Rome een
figuur van den achtergrond der godenwereld. Dc zn was
iets veel to concreets en to onveranderlijks om een rol to
krnTinen vervullen in het spel der menschvormige goden.
Op een Olympus, waarvan de bewoners de gewoonte hebben
elkaar to bedriegen en waar dat hun lukt, omdat geen
van hen aiwetend en aiziend is, kan men een Helios, die,
al volg ens ilomerus, ,,alles ziet en alles hoort" niet gebruiken
Toeii daarentegen in den keizertjd het denkbeeld van
een eenboofdig wereldbestuur al ineer en meer doordrong
onder de ontwikkelden, kwam joist de Zon goed to pas,
omdat hij minder anthropomorph was dan zijn coflega's
Olympieis en dus niet zoo gecompromitteerd.
Wj sbegeerte, sterrenwich elarij - al sedert Augustus
het mode-geloof van de betere standee - en politick
werkten hier samen.
In Rome openbaren zich de eerste sporen van een
zonnedienst ad onder Augustus. Dc keizer wijdde, zooals
we weten, in 28 vdór Christus een tempel aan den zonnegod Apollo. Op den riok daarvan stored het vergulde vierspan van Sol; in het feestlied, dat Horatius volgens de
aanwijzingeri van Augustus dichtte, is de eenige nieuwe
godenaanioepirig en tegelijk de warmstc, gericht tot de Zon:
,,die het heelal vocdt, op glauzenden wagers den dag ons
brengt en van ens ncemt, die ads dezelfde en toch een
andere hcrboren wordt en nooit iets grooters moge zien
dan de stad Rome."
Maar nict alleen aan den Griekschen Apollo en zijn
Romcinschen uaamgen out Sol dacht Augustus; in zijn
vereering omvatte hij ook de Oostersche opvatting van
den god. In 10 voor Chiistns wijdde de keizer twee Egyptischc obelisken, die hij nit Heliopolis, de Zonnestad, naar
Rome had doen overbrengen. Ecu er van werd in den
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Circus Maxilvus, de tweede op het Marsveld opgericht,
-war hij blij kens het nog bewaarde opschrift als zonnewij zer diende.
We hebben vermeld, dat Caligula blijkbaar een poging
deed om de Egyptische ideeen over de identiteit van Zon
en koning in Rome in to voeren, en dat zijn streven
afstuitte op de onmog elij kheid het yolk lets to doen voelen
voor de goddelij kheid van een hog in zijn midden toevend
levend wezen. Zoolang de Romeinsche en Grieksche geest
overheerschte kon van apotheose altijd pas na den dood
sprake zijn. De ofcieele Romeinsche staatsgodsdienst
deed de goden, die eerst menschen waren, een deel van
hun menschelijkheid, hun aardschen naam, behouden en
onthield hun iets van het goddelij ke door hen niet in de
nij der oude hemeling en op to nemen, de vox populi
daarenteg en we zag en het al bij Augustus was radicaler. Zij noemde godennamen : Apollo, Mercurius, Juppiter,
ook Sol. De Stolcijnsche dichter Lucanus tong Nero
(54-68), toen Mj nog in hem het ideaal van een vorst
zag, toe, dat hij na zijn flood den scepter van Juppiter
diende over to nemen of, wanneer hij dat verkoos, den
vlammenkar van Phoebus bestij g end in diens plaats de
garde to verlichten. Een dertig jaar later voorspelt Statius
zijn begunstiger Domitianus (81-96), dat Sol here eigenhandig zijn stralenkran s op het h oofd. zal drukken.
Zulke woorden slag men niet als vleierij beschouwen,
ze zijn uitingen van een nieuwe opvatting van de verg o d delij king der keizers, een opvatting niet aan de Eg yptische
theologie ontleend — deze stelde den koning al bij zijn
leven g elij k met Ra , maar aan een wij sgeerige sterrenvereering, die van nit Babylonia over Syria het Westen
bereikte.
Zij leert, dat de zielen vurige essences zijn, welke de
zon in: een opeenvolging van uit- en inademingen bij
de geboorte der lichamen daarin neerzendt, na den dood
weer in zich opneemt. Sommige van de Oostersche theoretici vermoeden, dat deze zielen, of tenminste hun redelij k
bestanddeel, zich oplossen in den goddelijken haard, die
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de In on van alle intelligentie is, anderen besehouwen de
slechts als een station op den weg naar de sfeer der
vaste sterren of naar een nog verder gelegen verblijf. Het
paradijs der zaligen verplaatst zich tegelijk met den zetel
ter godheid, dien de eersten zoeken in het gesternte zeif,
dat de oorzaak is van de warmte en het levee in het
heelal, de anderen overbrengen tot buiten de verste
grenzen van de wereld.
Verwante levensbeschouwingen ontmoetten wij al vroeg
in Italië. De Pythagoreers hingen ze aan, Scipio verkondigde ze in den door Cicero geschreven ,,droom". Toen
echter hadden ze slechts persoonlijke beteekenis, oefenden
ze geen invloed op de staatsreligie of de politiek uit. Wanneer in dien tijd iemand jets bizonders meende to zijn, in
weer directe verbinding dacht to staan met het hoogere
dart anderen - zooals Pythagoras en Scipio ongetwijfeld
van zich zeif geloofden - had dat in de republieken van
dien tijd, die doodsbang waren voor tyrannen, slechts achterdocht, verbanning of ongenade tengevolge. Nu is het anders
geworden. Van repuhlikeinschen geest is in het Romeiiische
rijk geen sprake ineer. Be landen, die hem bezeten hadden,
Griekenland en Italië, waren sedert het begin van den
keizertijd in bevolking zoo sterk achteruitgegaan, dat de
provincies van het Oosten, Egypte en Syrië, verreweg de
overhand kreg en. Al in den tijd van Traianus (98-117)
constateerde de hekeldichter luvenalis, dat Rome niet weer
order Griekschen, maar onder Syrischen invloed stored,
dat ,,de Orontes met den Tiber samenvloeide".
Van de Israëlieten is het ieder bekend, dat ze na de
verwoesting van Jeruzalem (70 n. Chr.) en de volkomen
vernietiging van hurl onafhankelijkheid, zich over de
wereld verspreidden en overal talrijke koloniën vorm den,
met de Syriërs blijkt bij nader onderzoek hetzelfde
het geval geweest to zijn. Even als vroeger de Pheniciërs
vestigeui ze zich waar met handel geld to verdienen
is. Elke vestiging brengt zijn godsdienst mee, zijn Baal
of zijn paar Baäliem. Al in de eerste eeuw na Christus
richtte rneui in Rome altaren voor Syrische goden op. Be
2011
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wij ding van de ons bewaarde geschiedde door slavers of
kooplieden, maar dit bewij st allerminst, dat buiten die kringen de Syrisehe religie onbekend was. Van Nero (54-68)
vertelt zijn biograaf, dat hij de „Syrische godin", d.i. Atargatis, soms hoog vereerde, sours smaadde. Toen in 69 na
Christus de legers van de mededingers naar den keizerstroon, Vitellius en 0th, bij Bedriacum tegenover elkander
stonden, begroetten de soldaten van het derde legioen, dat
ing in het Oosten gediend had, de opgaande zon, „volgens
de Syrische gewoonte". Keizer, leper, kooplui en slavers,
werkelijk aanknoopingspunten genoeg voor de nieuwe leer!
Voor de Syriers, die zoo'n belangrijke rol speelden in
het rijk, was de vorm van apothese der Romeinsche keizers
het verklaren tot divus met behoud van naam, maar
zonder bepaald gang egeven g odenfunetie volkomen onbegrij pelij k, zooals hij het trouwens eig enlij k voor iedereen
was. Hun metaphysiek, die van zielsverhuizin g uitging,
leverde het middel een vrij wat m.eer logisehe verktaring
to geven van de bevoorrechte positie der vorsten, vooral
toen ze zich met Babylonisehe astrologie combineerde. De
leer van de zielsverhuizing moet in de zielen op het oogenbli.k, dat ze naar de lichamen afdalen, een verschillende
begaafdheid en verschillende neiging veronderstellen, anders
blijft de ongelijkheid der menschelijke levens onverklaard.
Omgekeerd duidt die aardsche ongelijkheid de verschillende
bovenaardsche afkomst aan. Dus : wanneer iemand onder
een gelukkig gesternte geboren is, wordt hij gelukkig, en:
wanneer iemand gelukkig is, dan moet hij onder een gelukkig gesternte geboren zij n.
De sterrenwichelaars nu beschouwden ten alien tij de
de zon als het gesternte der koningen, zooals bij voorbeeld
de plan eet Mars dat van de soldaten , was, en de horoscooptrekkers sc hij nen een aanduiding van groote toekomst
gevonden to hebben in een geboorte juist op het oogenblik, dat de zon opgaat. Zoo kwam Augustus ter wereld
en de beroemde Romeinsc he astroloog Nigidius Figulus
zeide, toen hij dit hoorde, dadelijk, dat de beheerscher der
aarde geboren was.
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Eon voorspelling is in zoo'n geval nathurlijk altijd erg
onzeker en voor hot kind in kwestie hoogst gevaarlijk men denke aan den moord van Bethlehem, die ook het
gevoig was van astrologen-uitspraken -, een gevolgtrekking
après coup daarentegen zoer bruikbaar. Omdat de sterren
onfeilbaar zijn als hot noodlot, is ieder, die koning wordt,
door 's werelds loop daartoe bestemd. Kan ooit een regeering
sterkeren moreelon steun yin den dan in doze theorie? Voor
wien haar aanhangt wordt immers elk verzet tegen den
persoon van den vorst een worsteling tegen het noodlot,
is daarentegen gehoorzamen aan zijn bevelen, bevorderen
van zijn geluk dienstbetoon aan hooger wezen, medewerken
aan hot snel bereiken van bet levensdoel van het zonnekind, den terugkeer tot zijn iichtenden oorsprong.
Maar, terwiji do leer der astrologische voorbeschikking
een houvast geeft gedurende do regoeling van een hoerscher, berooft ze hem dadelijk van alien steun, zoodra hij
eon sterkeren tegenstander tegenover zich krijgt. Eon
nederlaag bewijst onmiddellijk, dat hij niet do door hot
lot begunstigde is, dat hij niot hot recht had zich als
ziirnebeeld van do iederon morgen weer opgaando zon den
,,onoverwinlijke" to noeinen. Do opvolger is, omdat hij
zogevierdo, beter gelegitimeerd dan do voorganger, men
gehooizaamt hem en wandelt daarbj weer plichtgetrouw
op door hot lot gewezen paden. Hot koningschap bij genade
van geboorte ieidt onvermijdeiijk tot eon koelbloedig aan
vaarden van bet: le roe est mort, vive le roi!

Deze opvattingon staan vierkant togonover die van do
IRomoinsche keizersvereering, zooals ze officieel gehandhaafd
bleef tot aan hot Bind van hot hoidondom. Do GriekschIRomeinscho boschouwing wildo, dat do princeps gedurende
zijn regeoring eon feilbaar mensch, do eerste dienaar
van den staat was en pas na zijn flood als beschormer van rijk on inwonors vereeuwigd word; do Syrische
redeneerde anders. Volgens haar daalt uit hot onporsoonlijk goddelijke naar do zon eon deeltje van do woreldziel
of en gaat van nit hot daggesternte over in hot sterfelijk
lichaam van don vorst, dat or door gemaakt wordt tot eon
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boven anderen bevoorrecht wezen, een god op garde. Na
het afsterven van het aardsche hulsel keert het goddelijk
element tot ziju oorsprong terug, waar het zich weer verliest in de onpersoonlij ke godheid.
De Oostersche heerscher is god op garde, de Romeinsche keizer eerst na zijn dood god. Ik wil een voorbeeld
van deze beide opvattingen geven. Toen Vespasianus (b9- 79),
die bizonder vrij van bijgeloof was, ernstig ziek werd, zei
hij ironisch : „Nu, flu! Ik geloof werkelijk, dat ik god
worden ga !" Keizer Aurelianus (270-275) daarentegen sloeg
munten, waarop hij zich „god en heer geboren" (dominos
^t cleus natus) noemt.
De wijsgeerige achtergrond van den zonnedienst der
Oosterlingen viel wel in den smack der ontwikkelden van
het Westen, maar de cultusgebruiken, die dagteekenden
nit een ook in het Oosten al lang overleefde periode van
ontwikkeling wekten hun afschuw op. Dit ondervond
keizer Heliogabalus.
Toen hij tot den troop geroepen werd (in 218), was
hij veertien jaar oud en hoogepriester van den Baal van
Emesa, een stad aan den Orontes. Hij schijnt als eerste
en voornaamste plicht van zijn nieuw ambt beschouwd to
hebben zijn god tot hoofdgod van den Romeinschen staat
to maken. Den bijenkorfvormigen meteoorsteen, dien men
in Emesa vereerde en in processie ronddroeg, deed hij in
Rome in een nieuwen tempel opstellen en gaf hem tot
gezelschap alles wat de oud-Romeinsche godsdienst als
heilig beschouwde, ofschoon bet geen nii enschel ij ken vorm
had: het vuur van Vesta, de schilden der Saliers, het
door Aeneas uit Troje meegebrachte Palladium en den
steep, die de Groote Moeder der Goden Cybele vertegenwoordigde. De hevige verontwaardiging, waarmee de geschiedschrij vers van die handelwij ze spreken, be wij st, dat
de bevolking der Eeuwige Stad nog wel gehecht was
aan de oude vormen, ofschoon de geest van Naar denken
veranderd was. Wie die antikwiteiten respecteerde kon
o verigen s doen wat hij wilde. De tij d van Heliogabalus
was gunstig voor profeten die nieuwen wijn in oude zakken
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goten. Dit bewijst bijvoorbeeld een verhaaltje, dat Dio
Cassius nit eigen ervaring meedeelt: ,,Een Godsman („daemon"), die zeide, dat liij Alexander de Macedoniër was en
die werkelijk sprekend op hem leek, trok van nit de IDoiiaustreek - hoe hij daar zich openbaarde weet ik niet Thracië en Klein–Azië door als de Bacchanten deden, met
vierhonderd nianrien, die thyrsnsstaven droegen en in hertenveilen waxen gedoscht en niemand kwaad deden. Hem
werd, zooals alien, die then in Thracië waren, mij verzekerden, van regeeringswege onderkomen en levensonderhoud
verstrekt; en niemnan d durfde hem tegenspi'eken of weerstand
bieden: geen veidheer, geen ambteriaar, zelfs de stadhouder
niet. Overdag, als in feestoptocht, trok hij, zooais hij voorspeld had, Byzantium binneii. Vandaar stak hij over naar
Chalcedon, waar hij een nachtelij ken eeredienst hield, een
houten paard begroef en toen verdween". Toen dan ook
Anrelianus (270-275) weer den zonnedienst invoerde, maar
zjn god, die waarschijuilijk dogmatisch gehjk stond met lien
van Heliogabalus, deed vereeren in de vormen van den
Jnppiter-dienst, ontmoette hij niet den geringsten afkeer.
XLVII.
Syrië had aan Rome het begrip gegeven van het
ware wezen van een hoogsten God, van zijn onpersoonlijke,
onnitsprekelij ke, onvergankelijke almacht, in aar daarmee
het probleem van den oorsprong van het kwaad op den
voorgrond gebracht.
We weten niet genoeg van de oorspronkelijke theologie
der Syriërs omn to knnnen nitmaken hoe die de moei
Iijke vraag beantwoordde, maar een oplossrng, die het
verdere Oosten al in grjze oudheid aan de hand deed,
door Klein-Azië al vroeg overgeriomen en un ook in Rome
dankbaar aaimvaard werd, kennen we wel.
In Iran had zich, zeker al vóOr de stichting van Rome,
een godsdienst gevormd, die weer mythologie bevatte dan
de quasi-wetenschappelij ke sterrenknn de van de Babyloniërs,
meer philosophie dan de Grieksche en Romeinsche religies
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en die het bestaan van het kwade begrijpelijk verklaarde.
Nu ik, op het voetspoor van Franz Cumont, den besten
kenner der Oostersche godsdiensten in het Romeinsche
rijk, jets vertellen ga van den inhoud van de oud-Perzisehe
leer, die tegen het eind van de tweede eeuw na Christus
met opmerkelijke sneiheid zich bijna overal in het rijk
talrijke aanhangers wist to verwerven, de andere heidensche
religies in zich opnam of op den achtergrond dreef en de
eenige gevaarlijke mededinger van het Christendom was,
zal blijken hoe veel van de wijsbegeerte van Plotinus her
terug to viuden is, door een bunt kleed van symboliek ook
hem, die niet begrijpen, maar slechts voelen wiT, aantrekkelijk gemaakt.
Ofschoon de godsdienst in kwestie MithraIsme heet
en de zonuegod Mithras daarin sterk op den voorgrond
treedt, is hij Loch niet het hoogste wezen. Boven alle
andere goden is de Oneindige Tijd. In het oudste boek
der Iranisch-Perzische leer, de Zend Avesta, heet hij Zrvan
Akarana, in Grieksche teksten Aioon of Kronos, in het
Latijn Saeculum of Saturnus, maar deze namen zijn
conventioneel en toevallig. Het Hoogste Wezen is onuitsprekelijk, zonder naam, zonder persoonljk karakter.
De Oneindige Tijd schept en verwoest het heelal; hij
is de heer en de aanvoerder van de vier elementen; in
hem vloeit alle inacht der goden samen; in zooverre is hij
als het noodlot, overigens kan men hem ook met de
warmte, die volg ens de StoIcijnen de eerste oorzaak der
ding en is, vergelijken.
Het Hoogste Beginsel brengt here], garde, zee en de
goden, die daarover het ' bestuur hebben, Juppiter, Juno
en Neptunus, voort. Juppiter krijgt de opperleiding, hij
is de Ahoera Mazda of Ormoesd van de Zend Avesta. Maar
behalve hemel en aarde bestaat ook een onderwereld, waar
Pluto of Ahriman, eveneens een zoon van Kronos, met
Hekate heerscht. Hun kinderen, de daemonen, bestormden
ees den hemel, maar werden teruggeworpen.
Tot hier komt de mythologie van het Oosten overeen
met die der Grieken, maar de verdere uitwerking en toe-
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passing op het zedelijk lever behoort alleen het Oosteii.
.De Iraniëis leerden namelijk, dat de booze geesten ook na
hun nedeilaag op aarde kunnen verschijnen en daar kwaad
stichten. IDe aarde is het strijdperk van de legers der goden
en van die der ,,tegengoden", van de engelen en de duivelen.
De hernelsehe heerseharen zijn de opbouwende natunrkrachten, de helsche de verwoestende en de beide partijen kampen ook in het menschelijk hart or den voorrang.
Omdat het geboren worden en vergaan elkander onafgebroken afwisselen, orndat noch het kwaad noch het goede
nit de wereld vei'dwijnt, moeten de goede en de booze
geesten even sterk zijn. Maar dit evenwicht kan slechts
in schjn bestaan. Het zou immers, als het werkelijk was,
in de wereld iedere wording van nieuwe wezens, iedere
ontwikkeling beletteri. In het menschenhart zou de overtuiging vaii het onmogelijke van vooruitgang de hoop op
een zaliger tijdperk, op een godsrijk op aarde dooven. leder
geloof, dat troosten wil, moet dus aannemeri, dat het scheppende steiker, het goede maehtiger is dan hun tegenstellingen; in mythologisehe taal: de hemelgoden moeten die van de hel kunnen beletten jets, dat zij nienw geschapen hebben, to vernietigen, moeten in het menscheIijk hart de bekoring van de hoogere aandriften kunnen
versterken tot eindeljken zegepraal. Om zulk een overwinning to verkiaren, geloof 1k, laten sommige religies een
van de hemehingen zeif op aarde afdalen en met machtige
hand ingrij pen.
De rol van helper, van ,,middelaar" dachten de Perzen
hunnen iichtgod Mithras toe. Het licht, dat afkomstig is
nit den hemel, straalt op de aarde veer; zijn overbrenger
is dus aangewezen om den band to leggen tussehen goden
en menschen. Een bepaalde gestalte had Mithras oorspronkehijk niet, rnaar het ligt voor de hand, dat onder invloed van
Babylonische leeringen, die den zonnegod Sjamasj een verwante rol deden spelen en van wijsgeerige bespiegelingen
als die van Plotinus, de zon als zijn zichtbaar beeld werd
beschouwd, de zon, die op inscripties de ,,meest evidente
god" (numen pra estantissimum) genoemd wordt.
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Mithras daalde dus tot de garde af. Van zijn lotgevallen en daden aldaar vertelde een zeer gedetailleerde
mythus. Een schriftelijke overlevering omtrent den inhoud
daarvan bezitten we slechts fragmentarisch, omdat het
Mithraisme een geheime leer was en dus de verklaring van
de gebruikelij ke voorstelling en voor buitenstaanders verborgen gehouden werd. De eenig en, die schreven over de beduidenis der Perzische symbolen waren Christelijke kerkvaders, Wier getuigenissen, omdat ze het MithraIsme bestrijden, slechts met groote voorzichtigheid gebruikt mogen
worden. hit de karige sehrifturen maar vooral uit de tafereelen op beeMhouwwerken, die in de tempels der Mithrasdienaren ongeveer dezelfde rol speelden als de altaarschilderijen en staties in Christelijke kerken heeft Cumont
met alle reserve wat enkele bizonderheden betreft
het
heilig verhaal ongeveer als volgt gereconstrueerd.
Aan den oever van een rivier in den schaduw van een
boom rees Mithras op nit een rots zooals het licht ontspringt aan het hemelgewelf. Slechts eenige herders, verscholen in een naburig gebergte, aanschouwden het wonder
van zijn verschij ning op garde. Zij zag en hoe hij zich uit
de rotsmassa loswerkte, het hoofd met een phrygische
muts bedekt gewapen.d met een ales en een fakkel dragend,
die de duisternis verlichtte. Zij naderden het g oddelij k
kind, aanbaden het en boden de eerstelingen van hun
kudden en van hun oogst aan. Omdat de jonge halfgod
naakt was en onbeschermd blootgesteld aan den hevig
waaienden wind verborg hij zich tusschen de takken van
een vijgeboom. Om zijn honger to stillen sneed hij de
vruchten of en ten slotte maakte hij zich van de bladeren
kleeren.
Zoo ten strij de gerust g ing hij zich meten met de
andere machten, die de wonderlijke wereld, waarin hij
binnengetreden was, bevolkten. Want, ofschoon al herders
hun kudden weidden, gebeurde dit alles toch voor er
menschen op aarde waren.
De god, tegen Wien Mithras het eerst zijn kracht
beproefde, was de zon. Deze moest voor de overmacht van
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zijn tegenstander bnkken en uit zijn hand weer zjjn vroegere waardigheid aanvaarden. De overwinnaar zette hem
als teeken daarvan de stralenkrans op, die de zon sinds
dien altijd draagt. Toen liet hij hem weer opstijgen en
sloot met hem, op liandslag, plechtig vriendschap. In den
vervolge kori hij op den bij stand van then makker rekenen.
ilet wonderlijkste van Mithras' epische avonturen was
zijn strjd met den Stier, het eerste door Jnppiter gesehapen
levende wezen. Dc heros pakte den rustig weidenden Stier
bij de boreris; het gelukte hem zich op zijn rug to zetten
en hij lies met los, ofschooii het renneiide dier hem afwierp
en voortsleurde. Eindeljk slaagde Mithras er inzijn prooi
aau de achterpooteii rug gelings over en met hindernissen
bezaaiden weg in liet liol to sleepers, waar hij wooride.
Deze nioeilijke ,,overgallg " (tiansitis) wend later tot een
allegoric vaii de beproevingen des menschelijken levens.
ilet geiukte den Stier to ontsnappen. Toen zond de
zonriegod den rant, zijn bode, tot Mithras 0111 hem het
bevel van den hoogsten god to brengen den sties to dooden.
Mithras vervnlde met eeii zwaar hart het uitdrukkelijk
gebod des hemels: met zijn snellen pond vervolgde hij het
zwervende dies' tot het heiii gelukte het in to halen juist
op het oogenblik, dat het vnchtte in het hol, waarnit het
ontsnapt was. Met de eerie hand het in de neusgaten
grij peiid stootte hij het met de andere het jaehtmes in
de zjde.
Toen geschiedde een buitengewoon mirakel: nit het
lijf van het stervende diei werden heilzame krniden en
planters geboren, die de garde met haar groen bedekten.
Aaii het ruggemerg ontsproot het koren, dat het brood,
aan het bloed de wijnstok, die den heiligen drank voor
de niysteriën levert. Ofschoon de Booze op het zieltogende
dier zijn onreine sehepselen, den schorpioen, de mien en de
slang, losliet, om daarin de bron des levens to vergiftigen,
gelukte bet hem niet de voleindigrng van het wonder to
verhinderell. Het door de ma an verzamelde en gereinigde
zaad van den stier bracht allerlei soorten nuttige dieren
wort, en zijn ziel, door den bond beschermd, verhief zich
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tot in de hoog ste hemelsfeer, waar ze, tot god geworden,
onder den naam Silvanus de kudden in beseherming neemt.
Zoo was de stierdoodende god door het offer, waartoe hij
zoo noode besloten had, de sehepper geworden van alle
heilbrengende wezens en uit den door hem veroorzaakten
dood was een nieuw, rij ker, vruehtbaarder leven geboren.
Ondertussehen was het eerste menschenpaar geschapen,
en Mithras kreeg de opdracht dit bevoorrechte geslacht to
bewaken. Tevergeefs zond de geest der duisternis allerlei
plagen om het to vernietig en, de beschermer wist altij d
weer de verderflij ke plannen to verij delen. Aan een droog to
maakte hij een eind door eon pijl tegen een rots to schieten,
waaruit dadelij k eon bron to voorschij n sprong ; toen een
zondvloed de mensehen dreigde to verdelgen, bouwde op
raad van den god eon renschenpaar een ark, waarin het
zich zelf en zijn vee redde.
De heroIsch e periode der geschiedenis was beeindigd
en de aardsche missie van Mithras vervuld. Aan een laatsten
waaraan de mysten de herinnering levend
maaltij d
hielden door geheime liefdemalen vierde hij net de zon
en zij a overige makkers de beeindiging van hun gemeenschappelij ken strij d. Toen keerden beide goden naar den
hemel terug : door deli zonnegod op zij n vierspan ontvoerd
overschreed Mithras den Oceaarn, die vergeefs beproefde
hem to verslinden. Sindsdien woont hij bij de andere
onsterlij ken, maar van nit den hoog en hemel staat hij ook
verder de geloovigen, die in vroomheid hens dienen, bij. Dit
is hoogst noodig, want de strij d to ssehen g oed en k wand
is niet afgeloopen ; hij d curt voort in hot menschenhart.
De zielen -- zoo leert de psychologie der Perzen, die
ons na Pythagoras en Plotinus volstrekt niet vreemd lij kt
die in tallooze menigte de woningen van den Allerhoogste
bevolken, dalen tot de aarde of om eon menschelijk lichaam
tot verblijf to kiezen, hetzij een noodlot ze dwingt doze
aan het materieele hang ende, verdorven wereld to betreden,
hetzij ze nit ,eigen aandrift komen.
Zoolang de zielen op garde verkeeren, kunnen ze
zelfstandig optreden, kiezen tusschen eon werkzaam streven
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naafi' volkoinenheid, waarbij dooden van de ziniielijkheid

en de beg eerten op den voorgrond staat of een toegeven
aan de vei'lokkingen der booze geesten, inaar warineer na
den dood de ziel haar aardsche kerker verlaat, strijden de
duivelen en de engelen one haar bezit en beslist een rechtbank of zij waardig is in het paradijs terug to keeren.
Indien ze zich bevlekte door eon onrein leven, ontvoeren
de volgers van Ahriman haar naar den afgrond der hel,
waar ze duizend kwalen lij den moet, wanneer ze daarentegen
meor verdiensten dan gebreken toont, verheft ze zich in
de hoogere regionen. Do kernel is volgens do MithraIsten
verdeeld in zeven sfbren door zeven poorten gescheiden;
de iiigewij den bewreren, dat zij alleen de formules kennen,
die de deurwacliters tot opensluiten bewegen. Hoe hooger
do ziol stijgt, hoe weer zij, als waxen het gewadon, de
hartstochteii en talenten, die haar aardseh deel wareii,
afiegt. Op de maan laat ze haar levens- en voedingskracht,
op Venus haar Iijfsbegeerten, op de zon haar verstand, op
Mars den hoed, op Juppiter de eerzucht, op Saturnus het
behagen in nietsdoen. Warineer ze in den achtsten hemel
aankomt, is ze ,,naakt", bevrijd van alle gebreken, verlost van elke zinnelijkheid, gereed oil als onaandoenlijk
wezen in het eeuwige licht eindelooze zaligheid to genieten.
Op den moei1jken weg ten hooge staat Mithras de
opstrevende zielen weiwillend terzijde: op garde toont hj
haar zjn mild gelaat als voorzitter van do rechtbank, die
de dooden beoordeelt, boven ontvangt hij ze in zijn glanzend
huffs als kinderen, die van een verre refs terugkeeren,
reikt hun bij hun aankomst druivensap, dat onsterflijkheid
verleen t.
Wijsgeerig is met dozen terugkeer van do ziol tot
haar oorsprong hot stelsel afgesloten. Na de opstijging
tot in hot Empyroürn kan de kringloop weer hervat
worden. En dat moot gebeuren, omdat hot opperwezen
eeuwig en onveranderlijk, dus steeds tot scheppen bereid
is. Voor do wijsgeeren van hot MithraIsrne is evenmin
als voor Plotinus sprake van begin of einde der wereld.
Maar de aarde is niet alleen bewoond door philoso
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phen ; om hun weinig talrij ken kring l eeft het yolk, dat
geniet of lij dt. Als het genot me^r is, v&1 weer dan het
leed, vooral wanneer de toekomst rij ker leven belooft,
verlangt de gewone sterveling voortzetting van zijn persoonlijk bestaan, verlenging van ziju aardsch levee of
hernieuwing er van. Wanneer de wereld voelt vooruit
to gaan, beter to worden, dan ontstaat
zooals we
meeleefden in Augustus' tij d het geloof aan een
spoedig, zonder katastrophe komend duizendjarig rijk.
Maar indien een yolk zich zwak voelt, waarneemt
hoe zijn levenssappen hem ontvloeien, hoe het niet
meer de kracht heeft uit eigen beweging individueel het
goede to doen, wanneer het gedwong en moet worden tot
het allernoodzakelijkste werk, door eigen traagheid in
slavenboeien wordt geslagen, dan hoopt het niet meer op
ontwikkeling van binnen uit, gelooft het niet aan de ,,opgaande lijn", kan het zich de vernieuwing slechts denken
door vernietiging van het bestaande, als revolutie, niet
meer als evolutie.
Omdat de tij d, waarin het Mithraisme bloeide in het
Romeinsche rijk alle verschijnselen van uitputting vertoonde (zoowel de kerkvader Cyprianus als de laatste voorvechter van het heidendom, keizer Julianus, verklaarden
de wereld voor oud en afgeleefd) en ieder zuchtte : „lk
wou, dat het nu maar uit was!" dichtten de priesters een
vervolg op den oorspronkelij ken Mithrasmythus, of brachten tenminste een oude atraditie tot nieuwe eer.
De strij d tusschen goed en kwaad zoo leerden ze
— zal niet eeuwig duren; groote rampen zullen Naar einde
aankondigen. Dan verschijnt weer de stier en wekt Mithras
alle dooden op. Na de goeden van de boozers gescheiden
to hebben, slacht de god der waarheid als laatste offer
den Stier, mengt zijn vet met wij n en reikt den rechtvaardigen van dezen wonderbaren drank een teuge, die hun de
onsterfelijkheid geeft. Ten slotte doet Juppiter op verzoek
der zaligen vuur van den hemel dalen, dat alle boozen
vernietigt ; ook Ahriman verdwij nt en het vernieuwde
heelal geniet in alle eeuwigheid een volkomen geluk. Dan
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is er dus rust voor de mensehen, die geen moed meer
hebben tot strijd.
Ret borite kleed, waarin de Perzen hun diepzinnige
leer hulden, stelde de geloovigen in staat overal troostende
heririneririgen to vinden aan het verleden, then de god de
mensehen redde, en bemoedigende belofteri voor het vreugdevol vooruitzicht, dat hj hun opent. Ads de ingewijde
's avonds om het eeuwige vuur to vereeren zich naar de
heilige grot, die verscholen ligt in de eenzaamheid van
het wood, begeeft, dan is God rondom hem. De sterren
van den hoogsten hemel, de wind, die het loof van den
vjgeboorn of den wijnstok ritselen doet, de beek, die
murinelend nit de rots oritspringt, de voor het siapen gaan
iuidruchtig schreeuwende vogels, de hniswaarts keerende
rundereri, alles brengt hem trekjes nit de Mithraslegende,
gebruiken nit zijn eeredienst in herinnering en doet hem
zich van God oinringd weten. Wat de wijsgeer in moeitevoile zelfverloochening zelden bereikte, het bewijs van de
werkelijkheid van het Godsbestaan, vond de vrome
MithraIst ten alien tijde om zich peen in de natuur.

XLVIII.
Hoe was dan na het eind van de regeering van
Marcus Aurelius (180), den Iaatsten van de nj ideate vorsten, die men gezamenlijk de Antonijuen noemt, het leven
in Rome en in het rijk geworden dat er de wereldondergang
verkondigende godsdienst van Mithras zoo grooten opgang
maakte P
Van Hadrianus (117-138) of kan men het rijk beschonwen als een homog een lichaam, waarvan het hoofd,
de keizer, naar zijn beste krachten het welzijn bevordert.
Maar voor een goeden gang van zaken is het werken van
het hoofd niet voldoende, de ledematen moeten ook hun
plicht doen. Op de staathuishoudkande toegepast, beteekent dat met de woorden van keizer Antoninus Pius
(138-161): ,,Er is niets zoo laag, ja wreed als wanneer
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iemand profiteert van den staat zonder hem door zijn werk
van nut to zijn."
Het rij k had then de medewerkin g van ieder
broodnoodig. De bevolking ging sedert het eind van de
republiek al snelier en sneller achteruit. De gevolgen
daarvan deden zich niet alleen ten opzichte van het Leger
er moesten meer en weer barbaren ingelijfd
gevoelen
maar ook in de huishouding van den staat.
worden
zooals haar dochterland en Fraukrij k, Italie
Rome leefde
en Spanje nog voornamelijk van indirekte belastingen.
Deze nemen op den dour onvermi j delij k at, wanneer de
bevolking slinkt. Waar minder menschen zijn, wordt
minder gegeter, worden minder kleeren gedragen enz.
Terwijl de voornaamste belastingbron opdroogde, bleven
de uitgaven steeds dezelfde, ja vermeerderden die voor de
landsverdediging voortdurend, omdat ieder keizer door verhooging van de soldij de g unst der soldaten poogde to
behouden. De tijden waren voorbij, then een Marcus Aurelius
zijn ontevreden troepen zeggen durfde : „Wilt ge meer geld?
Laat het u dan zeif door uw ouders en verwanten met
zweet en bloed betalen ! Ik wil het hun niet afpersen."
De centrale regeering trachtte het tekort to verhalen
op de grondbezitters, die meest vermogend waren. Niet
alleen werden die zelf nu hoog belast, maar hun weed ook
de verantwoordelijkheid opgelegd voor het bijeenkomen
van de som, waarop hun woonplaats geschat was. De
rijken, die onroerende goederen hadden en dus niet makkelijk verhuizen konden, werden zoo tegelijk rijksontvangers
en aansprakelijke gijzelaars.
Al feller en feller snoerde de belastingboei om hen
vast. Hun positie was in naam schitterend. Ze kregen een
mooien titel: curialis, zooveel als wat in Rome senator
heette, en groot eerbetoon. Maar in werkelij k h eid werd
hun lot ondraaglijk. Het toppunt van bun lijden kwam
aan bet elude van het Westersche Rijk. Hun toestand
wordt ons dan geopenbaard door een van de wetten, die
keizer Maiorianus (457---461) uitvaardigde. De rijksbestuurder schrijft :
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,feder weet, dat de curiales de spieren van den staat
en het vleesch der steden zijn; in den ouden tijd heeft
men hen terecht een kleinen senaat genoemd. Nu echter
heeft de oiibillijkheid der rechtspraak en de verfoeilijke
omkoopbaarheid der ontvangers" - er moesten toch zonde
bokken gevonden worden huiten den tiscits! - ,,het zoover
doên komeii, dat velen hun vaderstad verlaten, hun hoogo
geboorte verloochenen, een schuilplaats en woonstede zoeken
op het land van anderen. Zjj gaan zelfs zoover, dat ze om
de bosehorming van machtoloozeri to genioten, mésalliances
sluiten met hoorigeii en slavinnen". - Dit beteekent in
verstaan bare taai: de rijke, geeerde grondbezitters verkiezen zich als daglooner to verhuren en met do vrouw
van eon arbeider to trouwen hover dan zich door den Staat
het vol over do ooren to later halen.
Do iiieuwo wet sluit dcii armen rjken niet ahleen dezen
nitweg af, door hun op doodstraf to verbioden hun stad
inetterwoon to vorlateii, maar berooft hen ook van den
eenigen, wettigori vrjdom, (lie nog bestond. Wie studeerde
voor priester - do rogeering is al meer dan een eeuw
Christelijk - mocha tot op Maiorianus' tijd zjn plichton
als euriai,s verzuimen. Dit word nu verboden. ,,Omdat men
overal do listen van hen, die niot willen wezen, waartoe

ze geboren zijn, tekeer moot gaan", dienen zij, die voor
priester studeeren tot do curia torug to keeren of hun
vermogon af to staan. Voider wordt nog vastgestold, dat
do curialis onroerende goederen in do stad of op hot land
nooit vorvreomden mag zonder tusschenkomst van eon
keizerljk decreot.

Z66 ondraaglijk word hot bostaan van den rijko in den
Romeinschen wereidstaat, dat hj ztjn huffs en hof in den
steek hot on vluchtte naar.... do barbaren! Daar was hot
beter: daar was nog geluk rnogeljk!
Hoe ging hot den niet-bezittende, den arbeider P
Hot laatst hoordon we van horn ongevoer eon eeuw
voor Christus'geboorto, toen de volkstribuun Macor zijn
publiok tot krijgsdionstweigBring on algemooiio staking aanspoorde. Toen waren dus do worknernors reeds van den econo-
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znischen tot den politieken strijd overgegaan. Dit werd al
gauw nog veel erger. In Cicero's tij d gebruikt bij voorbeeld
Clodius de organisatie der colleyia de arbeiders hadden
volgens de wet der twaalf tafelen vrij recht van vereeniging tot echt revolutionnaire doeleinden. De collegiate,
onder wie blij kb ar eon brutale minderheid de biding in
handen had, vormden om den tribuun een lijfwacbt, ,die
voor niets terugdeinsde.
G een wonder, dat Caesar en Augustus, toen zij den
staat ordenden, een eind maakten aan de onbeperkte vrijheid van vereeniging. Wel inochten, volgens hun besluiten,
vak vereenigingen bestaan, maar alleen wanneer ze de
„koninklijke goedkeuring" verwierven, die slechts verleend
werd, indien hun publiek nut bleek. In den eersten keizertij d bestond dit nut voor den staat bij de meeste vakvereenigirlgen waarschijnlijk slechts daarin, dat ze hun leden
op eigen kosten begroeven en zoodoende de overheid van
die verplichting onthieven. De controle was louter eon
waarborg tegen revolutionnaire woelingen.
Een verandering in de arbeiderspolitiek kunnen we het
eerst waarnemen in den tijd der Antonijnen. Van Traianus
(96-1 17 ) of beginnen de keizers de collegia to ondersteunen
en op de been to houden, xnaar tegelij k ze aan to wenden
als een soort van vrije beambten. Hun leden bewijzen den
staat bepaalde dienstell en genieten daarvoor zekere voorrechten.
Een duidelij k voorbeeld gev en de schepelin gen van de
korenvloot. Het verzadigen van de bevolking van de hoofdstad hing van de aankomst van overzeesch graan af. „Wij
ontginnen hover Africa en Egypte dan Italie; aan de schepen
en het blinde noodlot is het bestaan van het Romeinsche
yolk overgeleverd," zeide Tacitus. Dus waren de graanschippers van bizonder belang voor den staat en doze verbond
ze daarom vast aan zich door aan de werkende leden van
hun vakvereeniging voorrechten to verleenen. Deze privileges
bestonden in vrijdom van militairen dienstplicht, belasting,
bekleeding van eereambten en voogdij Schap.
Over de verhouding van den staat tot deze en andere
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e]oliegw zijn we niet in bizoriderheden ingelicht, maar we
kunnen toch nagaan, dat aan het eind van den tijd der
Antonijnen de regeeringsbemoeiing al tamelijk ver gaat. De
eollegiati molten niet to j ong of to oud zijn, moeten de
benoodigde werktuigen bezitten, b.v. de schippers schepen,
de bakkers ovens, moeten het grootste deel van hun vermogen
in het bedrijf, dat den staat voordeel brengt, aanwenden
en zich verbinden een bepaald aarital j aren hun beroep
uit to oefeneu, enkelen van hen - van de bakkers b.v.
is ons dat bekend - ook een bepaalde hoeveelheid arbeid
to leveren.
De ,,Verstaatlichung" der bedrijven was diis toen onder de ,,verlichte despoten" - al een goed eind op
weg, rnaar eerst later ontwikkelde zij zich tot volkomen
onvrijheid.
Van het einde van de tweede tot het begin van de
vierde eeuw vernemen we over de arbeidstoestanden heel
'einig; alleen schijnt een bericht nit de levensbeschrijving
van Alexander Severus (222--236) aan ate geven, dat hij
begon de collegia van boven of to regelen en verplicht to
waken. De sterke achteruitgang op economisch gebied,
de Baling der belastingopbrengst en het daarvan het gevoig
zijnd gebrek aan geld in de staatskas brachten de regeering
er toe leveringen in natura en in arbeid voor to schrijven.
Toen men eens daarmee begonnen was, ging het de
collegiati ads de curia les: dwarig tot werken voor den staat,
verbod van uittreding nit het gilde en ten slotte invoering
van de erfeljkheid der beroepen.
De arbeiders beproefden naar het schijnt wel door het
opdrijven van de prijzen voor particulieren hun lot to
verbeteren, maar de beambtenstaat belette hun dat. Even
na het jaar 300 kondigde Diocletianus een maximumtarief
voor alle mogelijke producten af, op overtreding stond
(natuurlijk, in de gevangenis had men het beter dan er
buiten!) de doodstraf. Het tarief bleef jarenlang het verkeer belemmeren maar moest later afgeschaft worden,
omdat men niemand dwingen kan to verkoopen tegen
prijzen, die geen winst leveren.
0. E. XIII 12
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In den tij d van Maiorianus (457-461) was het met
de arbeiders net zoo wanhopig gesteld als met de grondeigenaars. Ook zij liepen bij menigte weg nit de steden ;
de keizer vond het dan ook noodig to bepalen, dat „de
collegia ti, die volgens de aan wij zingers der curiales om
beurten werk doen voor hun vaderland, niet buiten het
gebied van hun stad mogen wonen" . Op overtreding staat:
de dood door geeseling !
De curiales en de collegian waren de staatsslaven in
de stad, op het land waxen het de coloni, die ook niet
mochten verhuizen. Het rechtsbegrip van deze niet-vrije
landbouwers schijnen de Romeinen van de Germanen
overgenomen to hebben. Toen Marcus Aurelius na een
overwinning op de Markomannen vele duizenden van
hen zich deed vestigen binnen de grenzen van het rij k,
bracht hij hen in den toestand, waarin zij vroeger zelf
hun later of hoorigen gehouden hadden. Het Romeinsche
rijk aanvaardde elke vreemde instelling, die het in staat
stelde zijn onderdanen beter uit to buiten !
voor wie eigenlij k die uitbuiting plaats had, wie de
voordeelen plukte ? Dat is moeilij k nit to maken. De
administratieve inrichting van den staat stelde blijkbaar
niemand tevreden : allen leden om jets in stand to houden,
waar feitelij k nieman d jets aan had: het groote rij k, den
Romeinschen staat. Het maakt dan ook werkelij k den
indru k, dat ieder het als een weldaad voelde, toen de Germanen de eenheid, die alien verpletterde had Livius
niet al tij dens Augustus gezegd, dat het rij k kwij ndes
verscheurden. Verbetering
omdat het to groot was?
daarvan was ieder al lang overtuigd geweest kon
slechts voortkomen nit vernietiging van het bestaande, dat
Been innerlijke kracht tot verjonging weer bezat.
Is dit niet dezelfde gedachte, die in de volksgodsdiensten leidde tot het fantazeeren van den ondergang
van deze wereld in een katastrophe om het veld vrij to makers
voor een nieuwe, betere ?
Centraliseerende administratie en centraliseerende religie
verplaatsen in het Romeinsche keizerrijk gaandeweg alle
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maclit, alle verhevenheid naar een punt. Alle aardsche
vermogens vloeien samen in het eenzaam boven de regeeringsmachine tronend staatshoofd — hij is geen rad in het
kunstig uurwerk en toch is hij de drijvende kracht —;
alle vereering gaat op naar den buiten de wereld staanden
Schepper — die niet tot het geschapene behoort en toch
er de oorzaak van is en de leider.
De keizers zjn almachtig in het rijk en ze trachten
door hun maatregelen eerlijk het welzijn er van to bevorderen — dat bracht ook hun eigenbelang mee! -, de
staatsinrichting wordt steeds volmaakter en toch gaat het
voortdurend slechter, wordt ieder altijd origelukkiger. VerIarigt men nog sterker bewijs, dat er booze machten heerschen op garde en dat ze krachtiger zijn dan de goede?
En, indien dat zoo is, kan dan verbeteririg anders komen
dan door omwenteling van de wereldorde, in het stofFelijke
door den ondergang van den ouden wereldstaat, in het
geestelijke door een ,,dag des oordeels," die het ,,duizendjarig rijk" mogelijk maken zal?
Het Romeinsche imperium verging en de menschen
werden gelukkig er, maar zonder een katastrophe. Toen
con1udeerden de wijzen, dat de afschaffing van het heidendom door de Christenkeizers de dag des oordeels geweest
was en de overwinning van de Algemeene Kerk het
duizendjarig rijk had ingelnid.

NOGEENS: GIUSEPPE VERDI
DOOR

Dr. J. DE JONG.

Men raakt niet spoedig uitgepraat over iemand als
Verdi; want van welken leant men hem bekij kt is hij
interessant en er zou bijv. een boekdeeltje to schrijven zijn
over zijn ervaringen met de censuur. In een vorig opstel l)
bleef onaangeroerd hoe Verdi over zijn kunst dacht ; ook
kon ik niet stil staan bij den mensch zelf, wat zeker de
moeite loont. Terecht heeft een der biographen van Verdi
gezegd : „Peu de grands artistes sont partis de plus bas et
se sont elev^s plus haut". Hij, de zoon uit de heffe des yolks,
stierf, na een lang en werkzaam ]even, rij k, wereldberoemd,
lid van het Parlement van zijn vaderland, algemeen geeerd,
door zijn yolk aangebeden. En hij steeg zoo hoog, alleen
door zijn gaven, met de zuiverste middelen, zonder de trom
voor zich to roeren of dat anderen to laten doen.
Hij groeide in uiterst bekrompen omstandigheden op.
„Ik heb een harde jeugd gehad", vertelde hij eens (hij
praatte niet veel over zich zelf) en men gelooft dat g carne
als men weet dat hij reeds op zijn Ile jaar organist in
zijn geboortegehucht Roncole, maar school gaand to Busseto —
hij was daar bij een schoenmaker in den kost voor 30 cen1) Zie Onze Eeuw. Nov.
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times daags! alle Zon- en feestdagen 's winters en 's zomers
van Busseto naar Roncole moest loopen, soms nog voor
dat het dag was, om den kerkdienst waartenemen. Op een
dier wandelingen - het was een Kerstdag viel de Coen
twaalfjarige knaap, door de duisternis misleid, in een sloot
en hij zou zijn verdronken, indien een boerin, die toevallig
voorbij ging, niet op zijn geschreeuw was toegeschoten.
Als kind was hij veelal ernstig, vlijtig en eenzelvig;
hij speelde weinig met kameraadjes. De miiziek, die hem
al heel vroeg in beslag nam, en de natuur waren zijn groote
passies en zij bleven dat tot het einde. De boerenwoning,
waarin hij was geboren, stond bijna geheel alleen midden
in een vlakte; geen wonder dat Verdi, ook later, de eenzaamheid lief had.
Perinello beschrijft hem op zijn 18e jaar, toeii hij van
Busseto naar Milaan ging, met het plan daar aan het Conservatorium zijn studies voort to zetteri. ,,Boersch gekleed,
met kort geknipt haar en zachte, goedige oogen", schijnt
hij er inderdaad weinig artistiek to hebben uitgezien en de
heeren to Milaan, die, zooals men weet, hem niet toelieten,
waren gewoon j onge maven voor zich to zien verschijnen
met lange manen en in excentrieke kleeding. De dichter GhisIanzoiii, die hem op zijn 35e jaar zag, vertelt, dat hij toen
mager was, bleek, met iiigevallen wangen en kringen onder
de oogen, zoodat men zich over zjn gezondheid bezorgd
maakte. loch de eene, noch de andere beschrijving kiopt
met de voorstelling die men zich van Verdi maakt naar
portretten nit een lateren tijd, wel met de vroege naar
lithos gereproduceerd, die van Verdi zijn bekend geworden
en die ons een weinig energieken j ongen man to zien geven,
met jets melancholieks-slaperigs in de oogen. Op een portret van omstreeks 1853 kijken die oogen al veel flintier
de wereld in en is de geheele persoonljkheid veel kloeker,
zelfbewuster geworden. En latere photos toonen ons een
krachtig gebouwd man, flunk nit de kiniten gegroeid, met
een expressieven kop, mooi Naar, een vollen baard, een
hoog voorhoofd, een scherp geteekenden mond en diep
liggende, doordringende oogen (Mon aldi zegt dat ze soms
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konden „stralen"). Op een photo uit den Aida-tijd, met reeds
sterk grij tend hoofd- en baardhaar, hebben de oogen een
bij zonder milde uitdrukking en is de mond minder stroef
dan gewoonlij k.
Verdi was tweemaal getrouwd 1). De „chronique scandaleuse" is hem zijn geheele leven voorbij gegaan. Hij was
huiselijk van aard en behalve wanneer hij voor repetities,
of om to dirigeeren op reis moest gaan (het b uitenland
bezocht hij weinig en hij dirigeerde daar slechts enkele
malen : Nabucco en het 1Vlanzoni-Requiem to Weenen,
I lllasnadierz to Londen, La forza del destino to Petersburg,
Don Carlos to Parij s), bleef hij „in zijn hut" to Busseto, zoo
als hij het noemde. „Eenzaamheid (,,à deux" wel to verstaan) en werken dat is mijn levee", zoo schreef hij aan
zijn vriend Luccardi, beeldhouwer to Rome. En een zeer
geregeld leven was het: zeer vroeg op, en vroeg naar bed;
werken, wandelen en lezen (op lateren leeftij d beij verde
Verdi zich de leemten in zijn vroegere opvoeding aan to
vullen). Zij n uitgestrekt landgoed to Sant'-Agata, dat hij
voortreffelij k beheerde, gaf hem veel to doers. Verdi held
ook van paardrijden, roeien en biljarten. Daarentegen
weinig van menschen zien ; hij Bing zelfs niet naar het
Hof om to bedanken voor zijn benoeming tot senator en
na elk succes maakte hij zich zoo spoedig mogelijk uit
de voeten. Zoo deed hij na Nabucco en zoo deed hij, 45
1) Daar liet hier n iet om een biographische schets is to doen, zij
slechts aaligestipt dat zijn eerste vrouw, de dochter van zijn beschermer
Barezzi, l_ieni op zeer jeugdigen leeftijd wend ontrukt, weinige maanden na
den dood van het zoontje en dochtertje, die zij hem had geschonken. Bit
en het fiasco van de j uist in dieu tijd gecomponeerde koinische opera (op
een tekst die hem weinig toesprak) leidden tot een toestand van moedeloosheid, waaraan hij door den impresario Merelli bijna net geweld moest
worden ontrukt. Het overweldigend succes van Nabucco gaf hem let Leff=
vertrouwen weer en in zijil tweede huwelijk met de vroegere zaugeres
Strepponi, een voortreff'elijke en begaafde vrouw, vond hij vergoeding voor
het z`vare verlies dat hij lead geleden. Kenmerkend voor Verdi's card is,
dat hij ; in die periode van router en smart zich in zijn woning opsloot,
niets van zich liet hooren en alleen in het lezen van Fransche romans verstrooiing zocht.
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jaren later, na Otello, then hot geheele publiek - zoowat
4000 mensehen (meer dan 1000 hadden 8 wren ,,queue"
moeten waken om een plaats to krijgen) - als een man
opstond orn hem to ovationneeren en men hem de paarden
van het rijtuig spande. Eenvoudig en beseheiden in het
begin van zjn loopbaan, bleef hij dat Coen hij het toppunt
had bereikt. Ret succes stemde hem eer weemoedig dan
triomthntelijk; de ware artisten kennen dat gevoel, waniieer hot kunstwerk, in afzonderiiig geboren, dat hen lang
geheel vervulde, als een rijpe vrucht van den boom is
afgevallen en algemeen eigendom is geworden. Hanslick,
die hem to Rome bezocht bij de eerste Falsta7-opvoering
in de hoofdstad (Verdi wend onder onbeschrijfelijke geest
drift op het tooneel geroepen en het gejubel steeg tot
razeriiij toen de Koning hem in zijn loge aan zijn rechterhand hot plaats nemen), schreef : ,,Es Ieuchtet etwas unendlich Mildes, Bescheidenes and in der Beseheidenheit
Vornehmes aus dens Wesen dieses Mannes, den der Ruhm
nicht eitel, die Würde nicht hochfahrend, das Alter nicht
launisch gemacht hat". in zijn testament bepaalde hij,
dat hij heel vroeg in den morgen, zoo eenvoudig mogelijk
moest worden begraven. ,,TTn prtre, un cierge, une Croix",
schreef Boito aan Bellaigue.
Zoo opgewekt en expansief hij kon zijn in gezelschap
van vrienden en goode bekenden, zoo stroef was hij tegenover vreemden. De Franschen rioemden hem ,,farouche".
Toen hij in 1894 (dus op 80-jarigen leeftijd) to Parijs
kwam, gad' ,,Le Journal" een aantal caricatures van Caran
d'Ache met tekst van Lucien IDescaves. Onder een daarvan
was to lezen: ,,L'ihlustre auteur de RigoleUo, plus vert qu'
a vingt an y - plus farouche aussi". Een tweede caricatuur stelde den ineester zittend voor; er was een delegatie
van de pees gekomen om hem to begroeten... ,,Reçois la,
Boito", dit le Maitre, hostile a l'interview", staat onder
het prentje gedrukt. Descaves had er kunnen bijvoegen:
,,hostile a la réclame". Toen Verdi vernam dat de bekende
criticus van de ,,Perseveranza" van Milaan, Filippi, van
plan was naar Cairo to gaan om de ,,première" van Aicict
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bij to wonen, schreef hij: „U naar Cairo ! ! ! Maar dat is
een van de machtigste reclames (het woord was in het
fransch geschreven), die men zich voor Aida kan denken !"...
En dan o.a. ,;Ik herinner mij steeds met vreugde de eerste
tij den van mijn loopbaan, Coen ik, bij na zonder een vriend,
zonder dat iemand van mij sprak, zonder voorbereiding of
invloed van eenigen aard, mij met mijn werken aan het
publiek voorstelde, in afwachting van het fucilate (te
worden doodgeschoten) en heel gelukkig als ik er in kon
slagen een gunstigen indruk to waken. Thans, Welk een
drukte voor een opera !.... Journalisten, artisten, directeuren etc. etc., alien moeten hun steentje aandragen tot
den reclame-bouw, en aldus een geheel vormen van kleinigheden, die niets of doen tot de verdienste van een werk
en die veeleer de waarde ervan (ais het die heeft) zouden
kunnen verduisteren. Treurig, ... diep treurig ! ' Ik dank
u voor uw vriendelij k aanbod voor Cairo, maar ik heb
eergisteren aan (den dirigent) Bottesini over alles Aida
betreffende geschreven. Ik wensch alleen een goede en
vooral intelligente uitvoering, ook wat de mise-en-scene aangaat. Voor het overige a la grace de Dieu, want aldus hebik mijn loopbaan begonnen en zoo wil ik eindigen". Verdi
werd in 1875 uitgenoodigd to Turijn een Aida-opvoering
bij to wonen ; hij zoud aan den dirigent Pedrotti een be- .
leefde weigering : „U begrijpt dat ik kan en zelfs moet
optreden voor het publiek, wanneer ik een nieuwe opera
heb gecomponeerd, of de verantwoordelij kheid van de opvoering op mij neem ; maar dat is pier het geval niet.
Wat zou ik to Turijn doers P Ik zou er heen gaan, alleen
met het doel rnij to vertoonen, mij to laten claquer ! IiTeen,,
dat is nimmer mijn gewoonte geweest, zelfs toen ik een
beginneling was! Vraag u nu zelf af, of ik dat thans zou
kunnen en moeten. " En toen in 1884 een nieuwe schouwburg to Padua werd ingewij d, waaraan men zij n naam had
gegeven, antwoordde hij op de uitnoodiging tot bijwoning
der plechtigheid alweer met een beleefde weigering. „A ileskant zich tegen mij n komst : mij n leeftij d, mij n gezondheid en boven alles mijn neigingen. En dan, mijnheer de
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president, wat zou ik daar doen Mij laten zien, mij laten
toejuichen P Dat gaat niet".
Verdi, zegt Monaldi, duchtte evenzeer vleierij als verveling. En hij vertelt dat toen een voorname Florentijnsche
dame, die den meester werd voorgesteld, hem in vervoering
begon to kussen, ondet' een vloed van bewonderende woorden,
Verdi hoogst wrevelig de schouders ophaalde, zonder een
woord to zeggen. Gemma Bellincioni rnaakte het hem meer
naar den zin; bij hair voorstelling aan den zeventigjarigen
meester, gaf zij hem in vervoerhig op elke wang een kimkende kus - maar zei niets.
In tegeiisteliing met vele andere beroeinde mannen,
bleef Verdi liefst op den achtergrond. Eens was er sprake
van do uitgave van een verzameiing brieven van Rossini
en men vroeg Verdi owl een voorrede. Hij weigerde, niet
zooals sorniiiigen nieenden omdat hij j aloersch was op
Rossini, of orndat liij zich sommige van diens grappen to
veel had aangetrokken. Want het was j uist Verdi, van wien,
na Rossiiii's dood, het voorstel uitgirig tot de voornaamste
toenmalige Italiaansche componisten oni gezamentlijk voor
den Zwaan an Pesaro een muzikaal gedenkteeken to stichten, in den vorm van eeii Mis. Elk der componisten zou
een nummer schrijveii, Verdi zeif hot iaatste, het ,,Tibera me"
(ok van dat plan kwam niets en Verdi gebruikte zijn
,,Libera me" voor zijn Manzoni -Requiem). Zijn weigering
sproot aiteen voort nit bescheidenheid. Hij schreefeens aan
Beilaigue: ,,Je ne Buis qu'nn paysan mal dégrossi, qui ne
sut jamais formuler un jugement de deux sous". En aan
Iicordi (in 1871): ,,Zooals ik u meidde, heb ik een koor
en een romance voor Aida geschreven, ter vervanging van
een vierstemmig koor bewerkt in navoiging van Palestrina,
dat rnij niisschien reclit zou hebben gegeven op een betrek
king ais contrapunctist aan een of ander Conservatorium.
Maar ik kreeg gemoedsbezwaren over het ,,fare alia Pale
strina", over de harmonic, over do Egyptische muziek! ... .
Kortoni, or valt niets aan to veranderen! 1k zal nooit een
savant zijn in de muziek; ik zal altijd zijn een çjuastamestiere
(knoeier)". Geheel dienovereenkomstig spreekt hj bijna

430

NOGEENS : GIUSEPPE VERDI.

nooit, of zeer kort over zijn successen. Zoo schrijft hij
Luccardi over het enorme succes van Un ballo to Rome:
„De fortuin is deze opera to Rome gunstig en misschien
niet one haar innerlijke waarde, maar omdat zij nu eenmaal
„chance " heeft". Valt een opera, dan draagt hij dat met
waardigheid. Zoo schreef hij aan Muzio, toen La Traviata
to Venetie was opgevoerd : „Caro Em anuele, La Traviata
ieri sera, fiasco. La colpa e mia, o dei cantanti ? Ii tempo
giu dichera" 1) En aan Luccardi : „Ik heb u niet g eschreven
na de eerste opvoering, ik schrijf u na de tweede. Het was
een fiasco, een volslagen fiasco! Ik weet niet aan wie de
schuld lag: beter daarover niet to spreken. Van de muziek
wil ik u niets zeggen en sta mij toe over de medewerkenden het zwij gen to bewaren .... " Verdi wist heel goed dat
de schuld voor een groot deel lag aan de uitvoerenden,
en toen de baryton Varese, die de vaderrol slecht had
vervuld, hem aan het slot der „premiere" mende te moeten condoleeren, zei hij heel kort : ,.Condoleer u zelf en
uw collega's, die mijn muziek met hebben begrepen." Na
de „premiere" van Don Carlos to Parij s schreef hij aan den
senator Piroli : „Don Carlos heeft gisterenavond niet den
indruk g emaakt, waarop ik had gehoopt. Misschien worden
mijn verwachtingen in de toekomst vervuld, maar ik heb
geen tij d to wachten en vertrek hedenavond naar Genua"
(zooals ook lang to voren was bepaald).
waar het zijn kunst gold, verstou d Verdi g een g ekscheren en bleef hij op zijn stuk stain. Tegen de opera
I Lombardi had de geestelij kheid to Milaan in 1843 allerlei
bezwaren en de politie drong derhalve op wijzigingen aan.
Maar Verdi liet zich noch door betoog en, nosh door bedreigi.ngen bewegen. Hij had de opera aldus geschreven
en zoo zou ze voor het publiek komen. De eenig e verandering waarin hij toestemde was, dat de sopraan in plaats
,,Ave Maria" „Salve Maria" zou zingers. „A is ik me nu
maar niet vergis !" zei de beroemde Erminia Frezzolini,
's avonds. „Ze zouden in staat zijn het gordijn to Iaten
1) Waarde Emanuel, La Traviata was gisterenaavoud een fiasco. Ligt
de schuld aan mij, of aan de rangers? De tijd gal recliten".
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zakkeii,' antwoordde de meester lachend. Te Venetië
maakte een lid van de directie van het Teatro Fenice de
opmerking, dat in de laatste acte van Ernani een hoorn
op het tooneel kwarn: jets ongehoords! ,,Dat treft al heel
mooi," zei de meester dood bedaard, ,,dan zal men het nu
voor bet eerst hooren." Toen de directie to Rome moeite
had een geschikte vertolkster to vinden voor de page-rol
in Un ballo, schreef Verdi aan Luccardi: ,,Ik zou de opera
liever niet geven dan dulden dat een zoo belangrijke partij
werd verknoeid." Met de Duitsche zarigeres Loewe, die
in Ernani de partij van Evira creëerde en die, ontevreden
met haar rol, aan bet slot der opera nog een bravourianmnier verlang de, kwarn bet tot een breuk, hoewel de
librettist Piave al gereed stond met een tekst en de zangeres
dreigde to zullen heengaan. Zij ging niet, maar Verdi
gaf niet toe.
Bij repetities was onze meester lastig en prikkelbaar
(volgens zijn vrieiid Escndier ,,un ours, un hérisson"),
daarbij uiterst veeleischend. Signora Barbieri–Mini, die
door Verdi zelf voor de vrouwelijke hoofdrol in Macbeth
was geëngageerd, Coen die opera in 1847 to Florence zou
worden gegeven, heeft daarvan ongelooflijke staaltjes verteld. ,,Het aantal repetities met kiavier en orkest bedroeg
sneer dan honderd. De slaapwandelscene kostte mij drie
maanden studie. Drie maanden lang zocht ik 's morgens
en 's avonds iemand na to doers, die in zijn slaap spreekt,
die, zooals de maestro wilde, woorden zegt als 't ware zonder
de lippen to bewegen, met strak gelaat en gesloten oogen.
Het was om gek van to worden. En het duo met Macbeth
,,Fatal, mm donna, nil murmure" werd honderdvijftig maal
gerepeteerd: bet moest meer klinken als of bet gesproken
werd. ' S Avonds op de generale repetitie riep Verdi mij
en Varese achter de coulissen en vroeg, of wij het vervloekte stuk flog eens met hem in de repetitie-zaal wilden
doornemen. „Haar, mjn God, we hebben 't al honderdvijftig maal gerepeteerd", riep Varese nit. ,,Dat zult u
over een half uur niet ineer zeggen", zei Verdi, ,,want dan
zal bet honderd-een-en-vijftig inaal zijn". Men moest den
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tiran gehoorzamen, maar ik zie nog de woed.ende blikken,
die Varese hem n azond op weg naar de repetitie-zaal, de
hand aan het gevest van den degen, alsof hij van plan
was Verdi dood to steken .... Nooit zal ik vergeten hoe
Verdi, op den avond van de eerste voorstelling onrustig
om mij heen draaide, zonder een woord to spreken, voor
de slaapwandelscene; het succes was al heel groot geweest,
maar die scene zou over de opera beslissen. Ik maakte
het teeken van het kruis over mijn hoofd en trad op....
De bladen van die dagen molten zeggen of ik den grooten
meester recht heb laten wedervaren. Ik weet alleen, dat
ik, toen de stormen van bijval zich hadden gelegd, ik nog
over al mijn leden trillend in mijn kleedkanlertje kwam
en reeds half ontkleed was, Verdi zag binnenkomen, de
handen en de lippen bewegend alsof hij een toespraak
Wilde houden; maar hij vermocht niet een woord nit to
brengen. Ik zei niets, lachte en schreide en zag dat ook
de meester roode oogen had. Wij drukten elkaar innig
de handen, toen snelde hij keen.... Pit tooneeltje van
oprechte aandoening stelde mij rijkelijk schadeloos voor
zoovele m aanden van onafgebroken arbeid en voortdurende
opwinding" 1).
Men ziet hoe ernstig Verdi zijn taak opvatte ; geen
wonder dan ook, dat hij, telkens wanneer het tot de opvoering van een nieuw werk kwam, tegen die tack opzag.
Eens, toen hij 's avonds met Escudier op zijn landgoed to
Sant' Agata wandelde en de boeren (zooals zij dikwijls
deden) een koor uit een zijner opera's zongen
het was
ditmaal dat van de kruisvaarders in I Lombardi zei de
meester glimlachend : „Dezen althans hebben mij bij het
repeteeren de gal niet doen overloopen !"
Geen mensch is volmaakt. Verdi was een warm patriot,
een braaf echtgenoot, een trouw vriend ; hij was een modellandheer, dien de boeren vergoodden, goedhartig en milddadig (getuigen o.a. het kapitaal dat hij vastzette op het
1) De zangeres vertelt nog dat het bovengenoernde duet bij elke
opvoering to Florence, twee, drie, vier malen da capo wend verlangd. Eens
kwam let tot vijf herhalingen ! !
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hoofd van de onmondige dochter die zijn librettist Piave
achterliet, en zijn stichting van een Tehuis voor hulpbehoevende artisteri). Maar hij had een gebrek: hij was
haatdragend en vergaf moeilijk of niet. Toen Fri. Loewe
door haar succes als Elvira in Ernani tot inkeer was gekomen, trachtte zij het bij den componist goed to makers.
Maar meer rancuneus dan Victor Hugo was geweest tegenover Mile. Mars (die hem juist ook in Hernani vaak had
geergerd), weigerde Verdi zich to verzoenen en hij verliet
Venetië na haar een visitekaartje to hebben gezonderi. Zes
maanden later was hij to Bologna, waar zij then juist in
Ernani optrad. Zij zond hem een lief briefje en de pais
word gemaakt (twee jaar daarna schreef hij een hoofdrol
in Attila voor Fri. Loewe, die kort daarop het tooneel
verliet als vorstin Lichtenstein). Een sterk staaltje van
rancune vertelt Pougin bij een wederopvoering van Les
Vépres Siciliennes in de Groote Opera to Parijs in 1863.
Verdi was daar juist en do directeur Perrin verzocht hem
de repetities bij to wonen. IDietsch, dezelfde over Wien
Wagner bij de Tannleäuser-opvoering to Parijs to klagen
had, dirigeerde niet naar Verdi's zin en had geen gezag
over hot orkest, dat zich onwillig toonde. Het kwam tot
een oiiaangename woordenwisseling, Verdi nam zijn hoed,
gin heen en bleef weg. Na drie dagen vernam Dietsch,
dat hij was gepensionneerd en een week daarop werd hij
door Georg Haini vervangen. 1k heb niets kunnen vinden
over de aanieiding tot do plotselinge vijandigheid tusschen
Verdi en Angelo Mariani, in die dagen de beste operadirigent van Italië, de hervormer der Italiaansche operaorkesteii, die zich steeds een warm vriend van Verdi's
kunst had betoond en aan ien het succes van Don Carlo
in Italië voor eon groot deel kon worden toegeschreven
(na zijn dood raakte die opera meer en meer in het vergeetboek). Zoovoel is zeker dat Verdi eon diepe verbittering („risentimento") bleef koesteren, ,,non attenuato nemmono dall y niorta prematura del Mariani" (zelfs door
Mariani's ontijdigen dood niet verzacht). Mariani, van zijn
leant, weigerde Aicla to dirigeeren, maar voerde in 1871 to
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Bologna Lohengrin tot de zege : een zege die voor Wagner's
kunst in Italic beslissend werd.
Hoe stored Verdi, tegenover den meester van Bayreuth?
De vraag rij st vooral met het oog op de latere werken,
die niet alleen zoo aanmerkelij k verschillen van Verdi's
operas uit zijn nog onrijpe periode (Iabucco—Ernan;i), maar
ook van die nit de rijpe periode (Rigoletto—A'ida). Reeds
in 1857, toen Simon Boecanegra to Venetic fiasco maakte,
verweet Fetis den componist Duitsche toekomstmuziekaanvechtingen. En een Italiaansche caricatuur van het
jaar 1859 stelde Richard Wagner voor een karret j e rij dend
vol met verhandelingen over harmonie en contrapunt
noodig, zooals het onderschrift aangaf, „om de muziek van
Simon Boccanegra to kunnen begrijpen." Het verwijt van in
Wagner's varwater to zijn g eraakt, vindt men na Don
Carlos terug ; o.a. was het Bizet 1), hij die zeif zooveel to
lijden had van de verdenking door Wagner to zijn ,,besmet", die Verdi beschuldigde niet lan ger Italiaan to zijn
en „de vouloir faire du Wagner." En de aanklacht herhaalde zich na Aida (zie Riemann). Een opera-componist,
die eon beetje afweek van het gewone, stond bij de goeje
Parijzenaars in den reek van „wagnerien" (Gounod werd
na Romeo et Juliette ook verdacht). Men is nu wel
wijzer en ik acht bet dus geheel onnoodig hier tegen op
to komen, of een aantal uitspraken, van Monaldi tot Bellaigue en van Hanslick tot Kienzl, to citeeren, om de
vreeselij ke beschuldiging van Verdi of to w entelen. De
arme ! Toen Don Carlos in 1867 verscheen, kende hij van
Wagner nog slechts de Tannhauser-ouverture en hij begon
in 1869 Aida to componeeren, dus lang voor de Lohengrin,,premiere" to Bologna (1871), waarmede de Wagner-invasie
in Italic werd ingeleid. Dat Otello nog veel sterker dan
.Ada door Wagner beinvloed werd gea cht, lag voor de
hand. En nu blijkt nit de getuigenissen van drie manners,
die jaren lang intiem met Verdi hebben verkeerd : de corn1) Zie Onze Eeuw, 1912: „Bizet betwixt",
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ponist Boito, do criticus F'ilippi en de uitgever Ricordi,
dat Verdi destijds (1887) goon van de Wagner meest karakto
risoerendo worken kende, d.w.z. Tristan, IVleistersinger, Der
Ring en Parsifal; dat hij in Italic alleen Lohengrin had
gehoord en eerst in 1875 to Woenen Tamnhäaser.
Dat hij ia 1887 Wagner betor loerde keiinon, al was
het dan ook alleen nit partitureri, is wol waarschijnlijk.
Intusschen is FalstatT ad evenmin als Otello eon muziek
drama in Wagnerschen zin. In beide opera's goon leidmotieven en hot orkest, hoe belangrijk en teekenend ook,
heeft niet do loidende rol. Do libretto's, die Boito den
meoster voorlegde, hrachten moo dat do stroom der melodie
niet onafgebroken on oppermachtig vloeien hon als in vroogere
werkeri. Terwiji do librettist voorheen eon componist, die
alleen naar eon sitnatie, eon stemming vroog, met Lien of
twaalf regelen ,,abspeiste" en doze daarop eon aria, ja
zelfs eon ,,ensemble" bouwde, kwam do ,,geschwätzige" Boito
- do kwalificatie is van niemand anders dan van zijn
vertaler Kalbock - in zijn eorbied voor Shakespeare bij
Verdi aauzetten met lange monologen, met niet minder
lange dialogen, waarbij do stemmon zich eerst aan hot slot
veroenigden. Hot was gedaan, of zoo good als gedaan met
fosse nummors die nit hot goheel konden worden gelicht,
met symmotrisch gebouwde muziekstukken, met teksther
halingon, en do doorloopende gesprokken dwongen den
componist tot eon zich bij do woorden nauw aanpassenden,
veelal rocitatiovischon zang. Nu was, lang vdor Wagner,
in Italic voor hot afschaffen van arias en duos en tegen hot
verwaarloozen van hot gerhythmeerd recitatief in de modemo opera gepleit door Mazzini, die zich ook wel met
inuziek bemoeide. Hij had or op gewezen, dat men met
dat recitatief moor vormag dan met de aria, die alleen hot
resultaat van eon strijd, van eon moreele crisis kan geven,
terwijl hot recitatief die kan analyseeren en daardoor do
uiterste grenzen van het gevoel bereiken. En hot in elkaar
overgaan van recitatief en melodie, ,,un canto the parla,
favellar in musica" (eon zang die spreekt, op muziek praten)
was reeds door de scheppers der opera, do oude Floren-
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tijnen Peni en Caccini verwezenlij kt. Summa summarum
zou Verdi met Otello en Falstaff dus niets anders hebben
gedaan dan terugkeeren tot de oude tradities van zijn
vaderland. De conclusie, zij is van Bellaigue, lijkt aanvankelijk bedacht „pour le besoin de ]a cause"; men zou
bijna denken aan een streven bij dezen Franschman om
den invloed van Wagner op Verdi weg to redeneeren. Bij
nader inzien intusschen is er deze innerlijke grond voor to
vinden : dat Verdi altij d een groote vereering had voor de
oude Italiaansche meesters (ik zal gelegenheid hebben
hierop terug to komen ). Eu dan de uiterli j ke grond, dat
Boito, die Verdi van nabij kende en aanhoudend met hem
in contact was, zich zeker niet de moeite zou hebben gegeven de librettos van Otello en Falstaff to schrijven, indien
hij niet had geweten dat ze bij Verdi in goede garde
zouden vallen — al dwongen ze hem ook tot een geheel
andere en veel inspannender methode van werken.
Hoe dit zij, met Falstaff keerde Verdi in elk geval
terug tot een sedert Donizetti in Italie tamelijk verwaarloosd genre, dat der komische opera. Dat hij dat deed
op tachtig jarigen leeftij d is allermerkwaardigst, maar
men moist al lang dat het niet aan hem lag, zoo dat niet
eer geschiedde. Al voor veertig jaar had hij een komische
opera willen schrij ven (en al vij ftig jaar kende hij Shakespeare's Merry Wives), maar .... de gewone „maren" hadden
het hem verhinderd, zoo schreef hij in Dec. 1890 aan
IVlonaldi. „Nu heeft Boito echter alle „maren" weggeruimd en mij „una comedic lyrica the non somiglia a nessun'
altra" gedicht (een lyrische comedie die op geen andere
gelijkt). Ik componeer die voor mijn genoegen, zonder een
bepaald plan, en zelfs zonder to weten of ik ze zal ten
einde brengen. Ik herhaal het: voor mijn genoegen ... .
De opera is geheel komisch. Amen !" Ook aan Hanslick
verzekerde hij, dat het zij n le ven lang zij n wensch was geweest een komische opera to componeeren. En op de vraag
„Waarom deedt u het dan niet ?" antwoordde hij: ,,Parceque l'on n'en voulait pas." Zoo heel vreemd is dat niet,
n.a het schitterend fiasco van de in het begin zijner loop-
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baan gecoinponeerde kornische opera Un giorno di regno (zie
de iioot op bz. 425), en evenmin dat Verdi er niet zoo Licht toe
overging zijii krachten weer eens in het komische genre
to beproeven. Dat het Verdi volsiagen aan ,,Humor and
komischer Laune" ontbrak, was sedert Hanslick algemeen
aangenomen. Han slick wilt misschien niet dat hij to Milaan
voor Lavigna ook een aantal buffa-nummers had moeten
componeeren; ook kende hij misschien niet de vaak luimige
brieven van Verdi aan zijn vrienden (Monaldi heeft een
aantal er van aan Luccardi meegedeeld), brieven die bewijzen dat Verdi, bij al zijn ernst, wel schertsen kon en
zelfs gaarne schertste. lean Filippi, die hem bezoeken wilde,
schieef hi (in 1865): ,,Indien u mij met een bezoek ver
eert, zult n weinig to vertellen hebben van les merveille de
Sant-A gala. Vier muren orn mij to beschermen tegen zon
en wind; eenige dozijnen boomen, grootendeels door mij
zeif geplant, een poet lien ik tot vijver zal bevorderen, als
ik water kan krijgen.... 1k weet dat u een hartstochtelijk
en wakker musicien zijt, maar o him é!.... Piave en Mariani
zulleii u hebben gezegd dat men to Sant'-Agata nooit
musiceert of over inuziek spreekt, en u loopt gevaar misschieli een piano to vinden, niet alleen ,,dsaccordé, mais sans
corder." B Monaldi vied ik nog een staaltje van Verdischen humor. Na een zeer toegejuichte opvoering van
Attila te b'lorence, werd den componist gevraagd, wat hij
er van dacha. En Verdi antwoorde droog: ,,Het was een
zeer karakteristieke vertolking van Attila; de zangers zijn
allemaal Baibaren, Hunnen, Gotheri en Oost-Gothen". Voor
het overige had Verdi vdor Falsla bewezen dat hij ook
in het lichtere genre wel kwaliteiten bezat; zoo met een
deel van de eerste Traviata-acte, met de page-rol in Un
hallo in maschera. Volgens Perinello behooren in La forza
del destino de komische tooneelen van Fra Melitone - een
kopie ongeveer van den Capucijner in Schiller's Wallenstein
tot het beste dier om haar gruwelijken tekst beruchte, maar in Italië nog altijd zeer gewilde opera. Men
zou hieruit kunnen concludeeren, dat de komisehe ader bij
Verdi sleclits op een geschikte gelegenheid waclitte, om
0. E. XIII 12
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voor den dag to schieten : zij vond die, dank zij Boito, al
was het laat. En Verdi greep die gelegenheid met beide
handen aan, ook (volgens Monaldi), omdat hij met wrevel
zag, dat het publiek zich meer en weer door de operette
liet inpalmen.
Men mag na het eeuwfeest van Verdi heel wat nieuwe
litteratuur over den componist van Aicia verwachten.
Onlangs is to Milaan een verzameling brieven nit de jaren
1844-1901 sang ekondigd en alleen reeds de correspondentie met den uitge ver Ricordi en met Boito zou stellig op
groote belangstelling kunnen rekenen. In afwachting daarvan kan men zich, naar ik meen, uit het nu reeds beschikbaar materiaal wel een denkbeeld vormen hoe Verdi over
Wagner en over de muziek in het algemeen dacht. Vooropgesteld zij, dat Verdi niet de man was, om zich veel to
bekommeren orn stelsels ; hij was voor alles kunstenaar nit
instinct, geen philosophisch aangelegde natuur. Hij theoretiseerde niet, verdiepte zich niet in aesthetische beschouwingen, gaf weinig om critiek en hechtte niet veel aan
het oordeel van anderen (daarmee doelend op uitspraken o.a. van Weber en Schumann). Hij was van meening,
dat men op het stuk van muzikale overtuiging een ruim
hart moest hebben. „Ik voor mij ben verdraag zaam. Ik
laat allern gelden : melodiker, harmoniker, eUz., het verleden,
het heden. En als ik de toekomst kende, zou ik ook Naar
laten gelden en aanvaarden. Kortom : melodie, harmonie,
klankeffecten, lokale kleur (een woord dat veel gebruikt
wordt en dat zoo vaak alleen dient om gebrek aan gedachten nit to drukken), zijn slechts middelen. Maakt met
die middeien goede muziek, en mij is elke soort goed". En
Verdi citeert dan een passage nit Ii Barbiere (Signor,
giudizio par carita), „zonder melodie, of harmonie gedeclameerd, maar juist, Loch muziek! Amen !" (brief nit het jaar
1882). ,,I1 ne fact pas etre seulement un melodiste", zoo
schreef hij na A ida, maai• van de Falstaf periode dateert
de uitspraak, „dat de zang en de melodie toch altijd hoofdzaak moeten blij ven". En zeer onomwonden heeft Verdi
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zich over Wagner aldus uitgesproken (zooals ik bij Monaldi
vind): ,,Wagner, een superieur muzikaal genie. Hij begon
onder de ongunstigste omstandigheden. 11ij kopiëerde
muziek, na Tannhäuser to hebben gecomponeerd. IIIij ondervorid bittere teleurstellingen: om slechts een voorbeeld to
noemen, hij hood zijn Fliegende Hollander to Parjs aan;
de directie der Groote Opera weigerde die, maar vroeg
hem het libretto er van to verkoopen! Wagner kan terecht
tot de grootsten worden gerekend. Zijn muziek, hoe ver
ze ook, met uitzondering van Lohen grin, van ons gevoel
mope afstaan, is muziek waarin levee, bloed en zeriuwen
zijn: derhalve muziek, die recht heeft to blijven. fiji be .
-wesinogmathirlkunsgevotbzitten. fiji dreef het blinde vasthouden aan zijn theorie
zoo ver, dat hij muziek schreef met onderlegd artistiek
program. Deze vooropgezette theorie schaadde hem, maar
het kwaad is niet van hem, maar van zijn navolgers gekomen".
In een gesprek met Hauslick zeide Boito (in 1887)
dat het zoo dwaas was van jonge componisten Wagner to
willen op zji streven en hij besloot met: ,,Ie Wagnerisme,
c'est la maladie de nos jours, c'est une peste." Niet zoo
kras, maar toch vrij sterk liet Verdi zich na Otello nit over
jonge opera-componisten (hij heeft natuurlijk Italianen op
het oog), die, steunend op onnavolgbare modellen (Wagner,
Bizet), de kunst en hun eigen gevoel misleiden en, uit gebrek aan oprechtheid, con y entioneel worden. ,,Vaderlandsch
gevoel is er feitelijk in de Italiaansche kunst niet meer.
Dat is het treurigst. Wanneer de jongelieden zich lieten
gaan, zooals hun gevoel het hun ingeeft, zou er nog wat
voor den dag komen." Gebrek aan oprechtheid was Verdi
een gruwel, hij die de waarheid boven alles stelde. In een
brief van het jaar 1867 schrijft hij over Manzoni, den
dichter van I Prornessi sposi. ,,Gij weet hoe ik dezen man
vereer, aan Wien men, m.i., niet alleen het grootste boek
van onzen tijd verschuldigd is, maar een der grootste boeken,
die ooit geschreven werden... Het is vooral een waar boek,
zoo waar als de waarheid. Ach, zoo de artisten maar een
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maal dat ware konden inzien, zouden er geen musici
weer zijn van de toekomst en het verleden, in de schilderkunst geen veristen, realisten, idealisten ; ook geen klassieke en romantisehe dichters ; maar ; , ware poeten, ware
schilders, ware musici." „In de muziek moet men, evenals
in de liefde voor alles oprecht zijn," zeide hij eens in een
vertrouwlijk gesprek en in een brief van het jaar 1875 : „Ik kan
u niet zeg gen wat er nit de tegenwoordige muzikale gisting
zal geboren worden. De een wil dat men „melodisch" zij
als Bellini, de ander „harmonisch" als Meyerbeer. Ik wensch
noch het eene, noch het au dere. Ik zou willen dat de
jonge musicus, wanneer hij voor zijn schrij ftafel gaat zitten,
nooit aan dergelij ke dingen dacht ... Het is een font van
onzen tijd dat 'de werken der jongeren angstproducten zijn.
Niemand schrij ft weer met algeheele overgave ; als de
jonge menschen beginnen, beheerscht hen de gedachte aan
publiek en critiek. Gij zegt mij, dat ik mijn succes verschuldigd ben aan de vereeniging van de Duitsche met de
Italiaansche school; ik heb daar nooit over gedacht."
Vdor de Falsta ff opvoering to Milaan schreef hij aan
Bellaigue : „Je ne sais pas si j 'aurai trouve la note gaie,
la note juste et surtout sincere. Helas ! auj ourd'hui on fait,
en musique, des choses tres belles et en certaines parties
(quand on ne va pas au dela), ii y a un veritable progres.
Mais, en general, on n'est pas sincere et on fait touj ours
comme son voisin." Monaldi had hem gesproken van het
enorme succes van Mascagni's Cavalleria rusticana to Rome.
Ongeveer een jaar later ontmoette hij Verdi en midden in
een gesprek zeide deze : „A, proposito : ho sentito Cavalleria
(a propos, ik heb Cavalleria gehoord) -- „Ebbene ? (welnu)
„Ah ! un bel momento di sincerit y davvero !" (een mooi moment
van oprechtheid voorwaar).1)'
1) Over den lateren Mascagni was Verdi niet zoo goed to spreken.
„Jammer, jammer! Deze jouge man voelt de muziek beter dan hij Naar
kept; ik geloof dat hij thans buiten het spoor is (fuori di strada)."
Over Puccini oordeelde Verdi aanvankelijk niet heel vriendelijk; later
dacht hij gunstiger, maar met vele reserves.
In Franclietti, den componist van Germania, had hij wel vertrouwen,
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Verdi is steeds een gloelend vereerd er van Palestrina
geweest, hij noemde hem den „eeuwigen Vader der Italiaansche muziek." In een brief van het jaar 1872, aan Hans
von Bulow, roemde hij de Duitschers om him n pieteit
jegens Bach en betreurde h^j het, dat de Italiaansche muziek
ontrouw vas geworden aan de seine bron van Palestrina.
„Gij gelukkigen, die nog de zonen van Bach zijt ! En wij ? .. .
Wij, de zonen van Palestrina, hadden eenmaal een groote
nationale school! Thans is die ontaard en dreigt zij onder
to gaan. Konden wij slechts van voren of aan beginnen !"
Deze laatste verzuchting dekt zich met het slot van
een brief van het jaar 1870: „Tornianlo all' antico, e sara
uno progresso". (Keeren wij terug tot het oude, en het zal
een vooruitg ang zij n). Het is de bekende brief aan Florimo,
bibliothecaris van het Conservatorium to Napels, in antwoord op het aanbod om de directie van dat Conservatorium
op zich to nemen (door Mercadante's dood vacant geworden). Verdi bedankte voor de groote onderscheiding. Haj
wilde geheel vrij voor de kunst leven, anders zou hij er
trotsch op zijn geweest de betrekking to aanvaarden, indertij d door A. Scarlatti, Durante en Leo vervuld, zoo schreef
hij. En hij maakte van de gelegenheid gebrui k om een
soort van programma op to stellen. „Ik zou g etracht hebben, om zoo to zeggen, de eene voet op het verleden, de
andere op het heden en de toekomst to zetten, want la
musica dell' avvenire non mi fa paura 1). Ik zou tot de jonge
leerlingen hebben gezegd : oefent u voortdurend, hardnekkig, tot beu wordens toe in de fuga, totdat uw hand vrij
en sterk genoeg is g eworden om de noten naar uw wil to
kneden .... Bestudeert Palestrina en eenige zijner tijdgetnaar, zeide hij, „non avrebbe dovuto studiare in Germania

(llij lead niet

in ! )n itschla.ud moeteu st udeereu ),
.tau den Braziliaa^i Gomez, deli c^omponist van Ii Guarany (1570) vourspelde )iij eeu schitterende toekornst. IIij vond in herd veel van zkh zelf
terug en beschonwde hens als ziju opvolger. (iornez rechtvaardigde die verwaohtiiigeu niet en stied eenige jaren visor Verdi aan een ongeueeslijke
ziekte.
1 ^ ,,De nluziek der toekomst jaagt mij ;eels vrees aan". Dat was in
den brief onderstreept, evenals alle y

wa

verder in den tekst is gespatii erd.
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nooten, gaat dan over op Marcello en let vooral op het
recitatief. Hoort eenige moderne opera's zonder u to laten
verblinden door de talrijke harmonische en instrumentale
sehoonheden, of door het verminderd septiem-accoord, de klip
en de toevlucht van hen die geen vier maten kunnen schrijven zonder een half dozijn van die septiemen to gebruiken.
En als de leerlingen deze studies zouden hebben volbracht
en zich letterkundig flunk hebben ontwikkeld, zou ik tot
hen hebben gezegd : En legt nu deg hand op het hart,
schrjft en aangenomen dat er een artistieke aanleg is ge
zult componisten worden. In elk geval zult gij niet de
bende van nabootsers en zieken van onzen tijd vermeerderen,
die zoeken, zoeken en nooit vinden.
„In den tang zou ik ook de studie der ouden hebben
gewild, g epaard aan de moderne declamatie ... .
„Ik hoop dat gij iemand zult vinden in de eerste plaats
geleerd en. streng op de studie. Contrapunctische vrijheden
en dwalingen zijn in den schou wburg to dulden en soms
zelfs schoon, niet in het Conservatorium".
De brief is een schoon getuigenis voor den kunstenaar
die hem schreef..
Zonderlingge coIncidentie ! Verdi behaalde zijn eerste
groot succes met Nabucco, waarvan Otto Nicolai den tekst
had geweigerd, en zijn laatste met den „pancione" (dikbuik)
Falstc4: den held van Nicolai's Lustige Welber! Tusschen
die opera's ligt een halve eeuw en de merkwaardige stijlevolutie, waarvan reeds vroeger sprake was. Zij begon reeds
in 1849 met Luisa Miller, een opera die zeer schoone nummers moet bevatten (Bellaigue zegt, dat sommige momenten
in de laatste acte niet minder vrij en sober zijn behandeld
dan de slottooneelen van Otello). Langzamerhand treedt bij
den componist het muzikaal-dramatische meer op den voorgrond, ten koste van het vokaal-melodische, en wordt de
vorm vrij er. De evolutie werd verhaast door de nadere
kennismaking met de Fransche „grand-opera" (het gevolg
van het componeeren van Les Vepres Siciliennes ezi Don
Carlos op Fransche teksten, voor Parij s), zij bereikte haar
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hoogtepuiit met Otello en Falstaff, en in deze laatste phase
bewoog zich Verdi, hoezeer ook in aanleg van Wagner
verschillend en van een geheel ander, minder verheven
ideaal vervuld, parallel met den meester van Bayreuth.
Met Otello en Falstaff heeft Verdi de wereld nog meer
veroverd, maar hij heeft daarmee ui zijn eigen land jets
van ziju popnlariteit moeten derven. Het is opmerkelijk
dat de bei g e voor Parijs gecomponeerde opera's in Italië
iiiet reclit hebben kunneii garden en het staat vast dat
{Jtello en Falstaff daar tot hiertoe betrekkelijk weinig
wordeii gegeven. Nog bij het levers van Verdi in 1898,
schreef Monaidi: ,,De nieuwe Verdi is riiet meer die van
zijn y olk, van dat geestdriftig y olk, dat den ,,toondichter
der Italiaanische revolutie" van Nabucco tot Un ballo volgde
en dat nog jubelend tot Aida met hem mee kon gaan.
Hier aangelarid echter maakte het halt. Voor de geschie
denis blijft de componist van Otello en Falstaff groot, ja
.grouter nog dan hij in het verleden was; voor de yolkstraditie echter eindigt Giuseppe Verdi met Aida".
Zelfs wanneer men aanneeint dat deze uitspraak flu
flog gelds, moet dan hieruit de conclusie worden getrokken
dat Verdi met zijn Iaatste werken zijn verleden zou hebbeni verloochend Ailerminst. De massa is wel eens Naar
tijd vooriziit, maar heeft ook dikwijls veel tijd noodig om
ecu artist to volg en, vooral wanneer hij zich van een
andere zijde doet kennen dan die, waaraan hij haar lang
had gewend. Evenals Ibsen verdiepte zich Verdi met de
j area en tevens ging hij met zijn tijd mee, zonder evenwel
met zich zelf in tegenspraak to geraken. Hij was daartoe
een ,, Tan huis nit" to krachtig aangelegde natuur en, voor
alles, een to echt, warm voelend Italiaan. Eens, het was
to Mol1tecatini, waar hij 's zomers vaak eenige weken vertoefde, bleef hij midden in een gesprek over muziek met
Monaldi staan en riep met fonkelende oogen, op beftigen
toon: ,,Vi pare the la mia fisonomia sia quella di un
tedesco .... Vi pare the sotto a questo sole e questo
cielo io avrei potuto scrivere it Tristano o la Trilogia...
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Siamo Italiani, per Dio ! in tutto, anche nella musica !" 1)
Een zoo waar mensch als de Italiaan Verdi kon van
Meyerbeer en Wagner leeren, ja zelfs uiterlijkheden overnemen, maar zou nimmer noch in Franschen, noch in
Duitschen geest hebben kunnen componeeren. En waar als
de mensch is zijn muziek. Verdi
en ik wil hiermee
besluiten gaf in bij na nai eve oprechtheid in ton en weer
wat den mensch beweegt : haat, liefde, vreugde, smart. Al
mogen zijn dramatis personae niet van gelij ke beweging
zijn als de toeschouwer, steeds zijn het toch, ors het even
of ze zijn ontleend aan Schiller of Shakespeare, aan Byron
of Hugo, aan Dumas of aan het Spaansche drama, menschen van vleesch en bloed. Verdi's kunst heeft niets transscendentaais of symboliscb s ; tot de legende, de sage nam hij
nim mer zijn toevlucht ; hij moest altij d vasten grond onder
de voeten hebben. „Si Verdi ne s'est pas eleve comme
Wagner audessus de l'humanite, jamais it ne s'est place
en dehors d'elle"; de opmerking is van Bellaigue. Pat
zuiver menschelij ke, echt natuurlij ke, gepaard altij d met
warmte en zeer dikwijls met schoonheid
schoonheid van
hooger orde zelfs verklaart het weerstandsvermog en
van de muziek van Verdi, waarvan de ongelooflij ke vi.taliteit bij elke, al is het maar even dragelijke opvoering den
onbevooroordeelden toehoorder nog altijd treft. Men haalt
de schouders op bij een drakerigen en verwarden tekst als
die van Ii Trovatore bijv. en ergert zich daarbij menigmaal
over den componist, maar met dat al: zijn muziek doet 't
nog steeds en overal. Hier is een natuurkracht aanwezig,
sterker dan alle aesthetische bedenkingen. De muziek van
Verdi heeft noch den adel van Cluck's opera's, die aan
warmer doen denken, nosh de reinheid en gratie van die
van Mozart, den goddelij ke. Er komt ons nit zijn muziek
niet de adem van velden en bosschen tegemoet, zooals nit
Weber's .F'reischiitz en zij mist ook de macht en den kleurenrijkdom van Wagner's hemel en garde, goden, reuzen
1) ,,Vindt ge dat ik er uitzie ale een Duitseher ? venkt ge dat ik
onder deze zon, onder dezen helnel Tri8tan of de Trilogie zou hebben kunnen sohrijven ? Wij zijn Italianen, per Dio ! in alles, ook in de muziek !"
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en meDs(heiJ omvattende kunst. Verdi reikt iiiet zoo hoog.
1k stel rnj zijn Muze voor als een mooie, gezonde brunette
in haar vollen bloei. Zij komt weleens wat origegeneerd
voor den dag en kan wat loslippig zjn; maar zij boeit en
bekoort. Zij heeft een gevoelig hart en temperament, veel
temperament. Zij is niet deftig of sentimenteel. Zij doet
niet geleerd of diepzinnig. Zij is noch geschminkt, noch geparfumeerd. Zij geeft zich geheel zooals zj is. Aan haar is
alles eeht.

Vaschrft. Verdi heeft, vooral in Duitschland, een
buitengewone ,,bonne presse" gehad. Ja, men heeft de noot
een beetje geforceerd. Wilde men door een ,,excès
d'honneur" amende honorable doen voor de ,,indignité"
den meester vroeger aarigedaan P Het heeft er jets van.
Met genoegen heb ik gezien dat Dort Carlos hier en
daar vow den dag is gehaald en met goed gevolg. Hoe
dikwjIs heb ik niet indertijd bij onze IFransche Operadirectie op die opera (en op Otello) aangedrongen!
Behalve ,,brieven" van Verdi is een tweede monographie
over hem iii aantocht van Monaldi, Wiens eerste Verdi-boek
tot hiertoe de voornaamste bron is voor hen, die Verdi's
leven willen leeren kennen. Veel over hem is in Italiaansche
tijdschriften, couranten en brochures verspreid en derhalve
voor den buitenlander niet toegankelijk. Behalve de door
mij iii den tekst geciteerde schrijvers, stood mij nog de
,,Rivista musicale" ten dienste, waaruit ik een en ander
kon putten dat zelfs aan Istel en Spiro (in Die Musik) is
ontgaan.

BINNENLANDSCH OVERZICHT.

Minister Pleyte en, de Indische Begrooting,
Er zijn wel personen geweest, zoowel in parlementaire kringen
als daarbuiten, die, toes einde Augustus de dagbladen de namen
van de nieuwe ministers begonnen to noemen, met verbazing, sours
zelfs met eenige verontwaardiging, vroegen : welke reden was er
den peer Pleyte tot Minister van Kolonien to benoemen ? Alleen
omdat hij advocaat to Semarang geweest was? Of, misschien, een
vriendelijkheid aan den gewezen associe van Mr. van Deventer?
De vragers hebben een antwoord, en een afdoend antwoord,
gekregen in de rede, door den nieuwen minister uitgesproken bij
de algemeene besehouwingen over de Indisehe begrooting.
Minister Pleyte bleek allereerst een goed spreker, dikwijls
meer dan dat, een redenaar. Niet in ieders ooren klinkt dat alleen
als lof. Men weet hoe geringe bewondering Kant, de eerlijke en
oprecbte, toonde voor het talent van den redenaar, „Ich must
gestehen: dasz emn schones Gedicht mir irnmer emn reines Vergnugen
gemacht hat, anstatt dasz die Lesung der besten Rede eines
romischen Volks- oder jetzigen Parlaments- oder Kanzelredners jederzeit mit dem unangenehmen Gefuhl der Miszbilligung einer hinterlistigen Kunst vermengt war, die die Menschen als Machinen in
wichtigen Dingen zu einem Urtheile zu bewegen versteht, welches
im ruhigen Nachdenken alles Gewicht bei ihnen verlieren must.
Beredtkeit and Wohlredenheit (zusammen Rhetorik) gehoren zur
schonen Kunst; aber Rednerkunst (ars oratoria) 1st, als Kunst rich
der Schwachen der Menschen zu semen Absichten zu bedienen (diese
mogen immer so gut gemeint oder auch wirklich gut rein, als sie
wollen) gar keiner Achtung wurdig. Audi erhob sie rich nur, so
wol in Athen als in Rom, zur hochsten Stufe zu einer Zeit, da der
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Staat seinem Verderben zueilte and wahre patriotisehe Denkungsart
erloschen war." 1)

Intussehen voegt hij daaraan Loch toe: „Wer,

bei klarer Einsieht in Sachen, die Sprache each ihrem Reichthum
and Reinigkeit in seiner Gewalt hat, und, bei einer fruchtbaren
zur Darstellung seiner Ideen tiichtigen Einbildungskraft lebhaften
Herzensantheil am wabren Guten nimmt, ist der vir bonus dicendi
peritc.s, der Redner ohne Kunst aber volt Nachdruck, wie ihn
Cicero habeas will, ohne doch diesem Ideal selbst immer treu
gebliehen zu sein."
Nadert minister Pleyte dat ideaal ? Ret is waar dat men, bij
de stijgende deelen van zijn rede, soms even aan opzettelijke
rhetorika moest denken — misschien omdat wij emphase, dichterlijke
wendingen en beelden niet meer gewend zijn in ons parlement.
Er klonk in ieder geval zooveel eerlijke overtuiging in wat hij
zeide, zooveel ernstige bedoeling om voor

lndie

goede dingen tot

stand to brengen, zoo oprechte poging om zich boven de partijen
to stellen, haar alle to zamen tot medewerking aan de door hem
opgenomen tack to bewegen, dat de ministerieele rede in haar
geheel er een van grooten stijl werd, herinnerend soms aan de
beste van de Engelsche parlementaire speeches, die van een
Macaulav, een CTladstone. Ik noem deze beiden, omdat zij onder
de uitnemendste liberalen geteld worden, en minister Pleyte's rede
oak in de tendenz telkens aan hen deed denken. Gladstone heeft,
in zijn Midlothian-campagne, in 1879, tegen Disraeli's koloniale
politick woorden gesproken die minister Pleyte tot voorbeeld gediend
konden hebben. En het slot van Macaulay's groote speech over de
Indisehe politiek. JJ uli ] 833 in het Engelsche parlement gehouden,
zou letterlijk in onze Handelingen afgedrukt kunnen staan, aan het
einde van minister Pleyte's rede van 18 en 19 November 1.1. Ik
moet het bier weergeven, om de volmaakte overeenstemming van
geest: „Zullen wij de Indische bevolking onwetend houden om
haar onderworpen to doen blij ven ? Of meenen wij dat wij Naar
kennis kunneb geven zonder eerzucht to wekken? Dat wij eerzucht
kunnen wekken zonder de gelegenheid tot wettige uiting ervan to
scheppen ? Wie zou ook maar een van deze vragen bevestigend
willen antwoorden r . . De toekomst van ons Indisch rijk is in
duisternis gehuld. Het is moeilijk eenige verwachting nit to spreken
omtrent het lot van een rijk dat op geen ander in de geschiedenis
gelijkt, en dat op zich zelf een afzonderlijke klasse van politieke
verschij nselen vormt. De wetten, die zijn groei en ondergang
F

Kiiti1; der Urtheilskraf't, IReelailz-Verlag, Ulz. 199.
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beheerschen, zijn ons nog onbekend. Het kan zijn dat de volksgeest
in Indie onder ons stelsel zich ontwikkelt tot hij aan dat stelsel
ontgroeid is; dat wij door een goede regeering ooze onderdanen
opvoeden tot zij een betere regeering waard zijn; dat zij, in Europeesche kennis onderwezen, op zekeren dag naar Europeesche
instellingen vragen. Of zulk een dag ooit komen zal weet ik niet.
Maar nooit zal ik beproeven zijn komst of to wenden of to vertragen.
Mocht hij ooit daar zijn, dan zal bet de beste dag in ooze geschiedenis wezen. Een groot yolk in de laagste diepten van slavernij en
bijgeloof gevonden to hebben, dat zoo geleid to hebben dat het
verlangend en geschikt is alle burgerrechten to bezitten, zou inderdaad een eer zijn die alle andere overschaduwt. De scepter mag
ons uit de hand vallen. Onvoorziene gebeurtenissen mogen ooze
beste planners verstoren. De zegepraal mag onzen wapenen ontrouw
worden -- daar zijn triomphen die door geen terugslag worden
gevolgd. Daar is een heerschappij, ontdaan van alle oorzaken van
verval. Die triomphen zijn de vreedzame triomphen van deg rede
over de barbaarschheid ; die heerschappij is de onverwoestbare
heerschappij van ooze bekwaamheden en van onze moraal, van
ooze letteren en van ooze wetten" 1).
Is dit niet gelijke stemming en soortgelijke welsprekendheid
als die van Minister Pleyte? Gladstone was hartstochtelijker, en
voldeed daarbij tegelijk aan een voorwaarde, die minister Pleyte
nog moet leeren vervullen. Gladstone's redevoeringen zijn, zegt
Morley „conformable to Don Pedro's rule: What need the
bridge much broader than the flood ? " 2). Minister Pleyte is daarvan nog ver verwijderd. Als een regel citaat voldoende is om
een schrijver of een feit to karakteriseeren geeft hij er twintig,
dertig. Als een voorbeeld ter illustratie genoeg is, krijgt men er
drie of vier. Zoe wordt, bij hem, de brug heel wat breeder dan
de rivier !
Niet alleen . en niet in de eerste plaats intusschen door zijn
talent als causeur, als vlot spreker, als redenaar dikwijls, heeft
minister Pleyte bewezen, terecht belast to zijn met de portefeuille
van $olonien. Hij deed dat nog meer door de kennis die hij
toonde van Indie, en door zijn politieke tact.
Toen hij aan het woord kwam hadden voor hem 14 sprekers
aan de algemeene beschouwingen deelgenomen, 6 van rechts, 5 van
de zijde der concentratie, 3 sociaal-democraten. Slechts enkele
1)

Miscellaneous Writings and speeches, 1873. II. Bldz. 372.

2)

Life of Gladstone. 1903, II. Bldz. 593.
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hunner hadden zich over bijzondere onderwerpen uitgelaten (zoo
de heer Hugenholtz over de Chineezen-vraag, de heer van Vollenhoven over economisclie kwesties en de heer Gerhard over het
gehalte van bet onderwijs); afle anderen bespraken dezelfde, in
hooge mate politieke kwesties: de gevoerde verkiezingsstrijd, de
kersteningspolitiek in verband met het onderwijs-vraagstuk, de
Sarikat Islam en de Indische partij.
I)e Minister was begonnen met zich van de Concentratie en
daarinee van den geheelen politieken strijd los to makers. ,,Er
werd gevormd - zeide hij - een extra-parlementair Kabinet, de
Concentratie als zoodanig had met de vormiiiig van dat Kabinet
absoluut niets to maken, bet nieuwe Kabinet had zeif den koers
to stellen waarin het schip van Staat zou worden gestuurd, het
Kabinet had zeif het vaarplan voor dat schip op to makes, maar
het nicest bedenken dat een tweetal havens op de reis behoorden
to worden aangedaan, dat waren: de grondwetsherzienirig om to
komen tot algemeen kiesrecht, en de voorziening in ouderdomspensionneering" 1)
Na deze woorden had de Minister de geheele discussie over
den politieken strijd langs zich heen kunnen laten gaan en, niet
verantwoordelijk voor vat zijn voorganger tegenover den Sarikat
Islam en de Indische partij had gedaan, kunnen volstaan met zijn
eigen houding voor de toekomst aan to geven. Hij deed veel meer.
Zijn prachtige cede werd achtereenvolgens een volkomen geslaagde
verdediging van zijn vroeger optreden als concentratie-candidaat;
een doorloopende rechtvaardiging van het linksche verzet tegen de
rechtsche Indische politiek; een getrouwe wordingsgeschiedenis van
de groote bewegirig onder de Javaansche bevolking en de veel
geringere onder de Indo-Europeanen, en de geruststelling van de
rechterzijde ointrent de houding der regeering tegenover zending
en christelijk onderwijs.
De lieer van Veen had in een felle en persoonlijke rede den
Minister in staat van heschuldiging gesteld. Gij hebt van den
bezem in den mast gesproken, van ,,liever Turksch dan Paapsch",
en thans blijft ge werkeloos tegenover den Gouverneur-Generaal.
,,Indien dus - voegde hij den Minister toe - het voor zeker kan
worden aangenomen, dat de Gouverneur-Generaal geen ,,cardinale
koersverandering" in zijn beleid heeft gebracht zooals dit voor en
na de verkiezingen door de linkerzijde noodzakelijk werd geacht;
,,indien tevens vaststaat, en op grond der Memorie van Ant1) Handelingen 1913-1914, bdz. 207.
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woord mag zulks worden aangenomen, indien tevens vaststaat, dat
de Minister zelfs geenerlei moeite heeft gedaan orli wijziging in
dien koers to krijgen, nosh om opheldering van den GouverneurGeneraal to ontvangen voor zijn door de linkerzijde op 't felst
bestreden politick, dan blijven om het optreden van dezen Minister
to verklaren slechts twee mogelijkheden :
„1o. of hetgeen, zoowel op talrijke verkiezingsmeetings, als door
de geheele linksche pers voor en na Juni en ten slotte ook door
den Minister Pleyte, blijkens de door Zijne Excellentie niet gedesavoueerde verslagen van een gehouden rede, is gezegd, is
dan zou,

maar ik neem dat niet aan,

waar

en

voor ons achter de minister-

tafel een man staan, die zich schuldig maakt aan hoogst ernstig,
landsgevaarlijk plichtverzuim en die deswege op die plaats niet
zou mogen worden gehandhaafd ;
„2o. of -- en dat neem ik aan als de juiste verklaring — het
noodzakelijk cardinaal koers veranderen was niet noodig ; er waren
geen gevaarlijke woelingen en gistingen ten gevolge van de zoogenaamde kersteningspolitiek der Regeering; de Minister heeft
volkomen gelijk de samenwerking met den Gouverneur-Generaal
to waardeeren en zijn beleid to prijzen, maar dan is het duidelijk,
dat tegen de heeren de Waal Malefij t en Idenburg eene cam pagne
van verdachtmaking en ophitsing is gevoerd, en is bet vrijzinnig
beginsel waaraan deze Minister zijn zetel dankt geen ander of
beter, dan het beginsel van bewuste en onbewuste volksverleugening.
„Het is pier entweder-oder : Tertium non dater. Ik verzoek
den heer Minister beleefd maar dringend, klaar en duidelijk kenbaar to maken op welk van de beide aangegeven wijzen zijn hoogst
bevreemdende houding moet worden verklaard. Hoogst bevreemdend
toch is 's Ministers houding blijkens de Memorie van Antwoord,
gezien zijn bonding bij de verkiezingen." 1)
De Minister toonde in een grooten indruk makende uiteenzetting aan, dat de heer Van Veen had moeten weten, hoe de door
hem gewraakte uitdrukkingen van den con centratie-candidaat Pleyte
buiten eenig verband met de Indische politick waren gehruikt.
Hij legde er voorts den nadruk op, dat de Gouverneur-Generaal

is ambtenaar.

,,De parlementaire verantwoordelijkbeid van al wat

de Gouverneur-Generaal als zocdanig doet, berust, krachtens de
Grondwet, bij den Minister van Koionien. De Gouverneur-Generaal
als zoodanig volgt geen koers; hij koerst op aanwijzing van den
Minister. Alle aandrang, dien de Minister op het oogenblik zou
1) Handelin;en 1913-1914, bldz. 94.
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uitoefenen op den Gouverneur-Generaal, om dien koers to veranderen,
zou ijdel zijn; alle aandrang, die op den Gouverneur-Generaal zou
worden geoefend, om dien koers to behouden, is irrelevant." 1)
Daar was dus juist het tertium, dat de beer v. Veen niet
gegeven achtte: Ook als de Minister overtuigd was, dat veel van
de linksche critiek op de Indische politiek der recbterzijde juist
was, ook als hij meende dat die politiek in den Gouverneur..
Generaal Idenburg een vertegenwoordiger, zooal geen dienaar vond,
dan nog zou er voor eenig optreden zijnerzijds tegen den heer
Idenburg gees reden zijn geweest. ,De Minister - zei de beer
Pleyte - die zich van zijn verantwoordelijkheid bewust is, onderhandelt niet met den Gouverneur-Generaai over zijn beginselen.
Onderhandeling over die beginselen heeft thans evenmin plaats
gevonden als vroeger tusschen de heeren Idenburg en Rooseboom,
of tusschen de heeren Idenburg en Van Beutsz.
De Gouverneur-Generaal weet, dat de Minister van Koloniën
dragei' is van een ander politiek begin sel dan hij zelf. De Minister
van Koloniën eert in den Gouverneur-Generaal Idenhurg zijn groote
given van verstand en hart, zijn groote kenuis van land en yolk,
zijn staatsmanskunst. Daarorn riep hij zijn medewerking in en die
medewerking werd toegezegd. De Minister van Koloniën is ten
voile overtuigd, dat de Gouverneur-Generaal van NederlandschTndië bij elke regeeringsdaad, warover van to voren gees overleg
tusschen hem en den Minister mogelijk was, met pijnlijke nauwgezetheid zal overwegen, of de Minister van Koloniën die regeeringsdaad voor zijn rekening kan nemen; daarom heeft de Minister
van Koloniën onbeschroomd de hartelijke medewerking van den
Gouverneur- Generaal aanvaard."
Dat inderdaad veel juist was van wat door de linkerzijde was
gezegd omtrent de onrust, door de planners tot ,,opgedrongen"
kerstening (en niet ,,gedwongen" kerstening zooals de rechterzijde
vcortdurend aan links in den mood legde) in Indic, vooral op Java,
gewekt, bewees de Minister ontwijfelbaar, aan de hand van allerlei
ambtelijke rapporten, in een bewonderenswaardige verhandeling
over den Sarikat Islam, die de Kamer met stijgende belangstelling
en groote verrassing aanboorde. Ofsehoon de Sarikat Islam in zijn
oorsprong en opzet vooral de economische en geestelijke verheffing
van den Javaan bedoelt, is hij toch in zijn ontwikkeling tegelijk
een verweer tegen kerstenings-plannen geworden. De sinister
noemde eenige feiten die, schoon opgeblazen, daartoe ongetwijfeld.
1) rp a. p., bldz. 210.
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hebben bij gedragen : De poging om van den Soesoehoenan van
Soerakarta, den verdediger van het Mohammedaansche geloof
binnen zijn eigen rijk, een stuk grond af to dwingen om daarop
een christelijk hospitaal to bouwen. Voorts het door de Regeering,
op aandrang van de zending, beter oordeelen dat een confessioneele
school to Bandoeng werd opgericht, ofschoon eon neutrale eersteklasse-school werd verlangd.
In Welke mate nu zulke 3 dingen naast vele onvoorzichtige
uitlatingen van de zij de der rechtsche politici en ook die der
zending, door de linksche sprekers reeds aangehaald, onder de
Mohammedaansche bevolking op Java onrust en wantrouwen hadden
gewekt, bewees de Minister met zeer sprekende feiten. Algemeen
wend in de desa's verteld, dat de Koninklijke onderscheiding, aan
den zendeling Verhoeven verleend voor zijn dertig-jarigen arbeid
tot ontwikkeling van het Javaansche y olk, hem was toegekend voor
wat hij gedaan had op het gebied van de Christianisatie der
Mohammedanen. Men meent verder dat zijn zoos, de arts Zegers
Verhoeven, op zijn tournee's voor het houden van policlinieken
zou nagaan wie zijn (Mohammedaansche) godsdienstplichten naar
behooren verricht; en degenen, die ze niet getrouw vervullen, zal
hij doopwater ingeven. Bovendien zal hij hun namen opteekenen,
waarna hun op de perceelen, die door rooiing van boschterrein
zullen vrijkomen, een stuk grond zal worded aangewezen.1)
Onze Consul to Djeddah wees op soortgelijke meeningen onder
de hadji's, die in Mekka, Medina en Djeddah vertoeven. „Is het
waar — vroeg er eon — dat de Nederlandsche Regeering de
Dj awa's tot Christenen wil bekeeren ?" Zegslied en van den
secretaris-drogman vertelden het volgende :
„In 1911 zouden van Singapore aan de godsdienstleeraren op
Java brochures zijn verzonden met de waarschuwing dat de Nederlandsche Regeering van plan was eon groot aantal zendelingen
naar Java to sturen om de Javanen, die toch eigenlijk goon
Mohammedanen waren, tot Christenen to bekeeren. Aanvankelijk
maakten de kiai's zich daarover niet erg ongerust, dock toen zij
in den loop van 1912 hoorden dat or to Bandoeng een groot
aantal — sommigen zeiden wel 30 — zendelingen uit Europa
wares aangekomen en dat nog anderen naar de overige deelen
van Java waren vertrokken, sloeg hun de schrik om het hart.
Zij zouden daarop eon collectief schrij ven aan den Oelama to Mekka
hebben gericht met verzoek om hulp en raad. Het antwoord
1) T. a. p., bldz. 217.
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laidde dat huip niet kon worden geboden, maar dat zij trouw aan
den Islam moesten vasthouden en bij hun gemeenten op stipte
opvolging der heilige voorschriften moesten aandringen en dat in
de heilige moskee zoli worden gebeden orn de booze plannen van
de Nederlandsche Regeering to verijdelen. Inderdaad werden Coen
to Mekka, inzonderheid door Djawa's op meerdere dagen buitengewone gebeden verricht 1)".
Uit bet reeds genoemde feit betreffende de school to Bandoeng
blijkt dat ook de gevolgde onderwijs-politiek op het ontstaan van
deze stemming van wantrouwen en vrees van invloed geweest moet
zijn. Be Gouverneur-Generaal, die trouwens met zijn Zondagsen Passar-circulaires reeds al to veel voortvarendheid had getoond,
en die in dat alles wel geacht kan worden homogeen to zn geweest
met den verantwoordelijken minister de Waal Malefijt, kan van
mede-schuld daaraan rnoeielijk worden vrijgepleit. Het is waarschijnlijk dat de Indische pers, door hare felle artikelen, en sommige
niet al to scrupuleuze elementen in den Sarikat Islam, wantrouwen
en vrees van de Javaansche bevolking hebben helpers vergrooten:
er is geen volksbeweging, geen volksstrooming die niet mede door
zulke factoren geworden is wat zij werd.
Dc Minister sprak niet van den Gouverneur-generaal in dit
verband. Hij verdedigde daarentegen uitvoerig diens houding
zoowel tegenover den Sarikat Islam als de Indische partij. Mocht
blijken dat de geInterneerden intussclien het onduldbare hunner
houding en runner uitlatingen inzagen, dan zou hij bij den Gouverneur-Generaal op clementie aandringen.
Plaats en tijd ontbreken om beide bewegingen uitvoeriger to

bespreken hoezeer vooral de Sarikat Islam dat verdient. Ook de
toekornstplannen van den Minister kunnen slechts even worden
aangeduid. Zoowel tegenover het Christelijk Onderwijs als tegenover de tending wil hij eene vriendelijke houding bewares. Hij
komt daarmede zeker weinig in tegenspraak met de van links
gevoerde verkiezings- campagne, wat daarvan karakter-verdachtmakende en scheldende anonieme brochures mogen beweren. De
linkerzijde heeft willen hestrijden, niet de zending, maar de kersteniiig
door middel van scholen, waarheen de Mohammedaan verplicht is
zijne kinderen to zenden, omdat andere gelegenheid ontbreekt. Zij,
in haar geheel en in Naar meerderheid, bestrijdt evenmin de uitbreiding van Christelijk onderwijs, mits die niet als middel wordt

1

T. a. p.. bldz. 218.
k. X1TI 12

29
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gebezigd om de gelegenheid tot het ontvangen van neutraal onderwijs achterwege to laten.
Op de plannen van den Minister voor de economische verheffing van de bevolking, zijne hooding tegenover staatsexploitatie
van bed rij ven — waarover hij behartigenswaardige woorden zei -kan later, als hij daaromtrent nadere voorstellen doet, worden
teruggekomen.
Minister Pleyte heeft bewezen dat hij in het parlement
een figuur is. Hij was daarbij zoo gelukkig, den indruk to vestigen
dat hij het ook daarbuiten, als hij in daden zal hebben to spreken,
zal wezen.
P. J. W. DRIoi .

Aan Mevrouw Jeannette Mossel
Belinfante.

UIT BRUGGE
DOOR

JULES SCHURMANN.

DE BLINDEN.
Nog altij d kunnen mijn gedachten noode scheiden
Van u, mijn stadj e Brugge, na zoo lange tij den;
De weemoed, die zacht over kalme grachten zweeft
Voor immer onbewust in mijn herinn'ren leeft ;
En nu in d'eenzaamheid van mijn klein, land'lijk huis
Waar 'k in den avond mij mer-luister naar geruisch
Van avondwind, die speelt in zware lindeboomen,
Moet ik weer willoos van uw stille schoonheid droomen ;
Ik hoor 't gezang in 't klooster van de Carmelieten,
Voel droef heid en een wij ding door mijn denken vlieten ;
'k Ging met de liefste 's avonds langs de doodsche straten
Totdat wij kwamen bij een gracht, die daar verlaten
In schemerschijnsel van den najaarshemel lag
En waar 'k het water donker-glanzend vlotten zag.
Een teed're treurnis om 't vergank'lij ke der dingen
Ging van de grauw vervallen huizen in mij dringen,
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Dan eerst onwerkelij k maar weer en meer nabij
Zweefden de tonen van g ewij den zang tot mij
hit het verweerde kloos ter door gekierde deur
En 'k rook van was en wierook de lauw-zwoele gear,
In de kapel door walme kaarsen flauw beschenen
't Koororgel machtig woedde of zachtkens leek to weenen,
Ziel van geloovig yolk melodisch uiting vond
In 't vroom gemoed van Een, die liefde in schoonheid bond;
Saam op ru.w-houten bank bij 't beeld der Maagd gezeten
Had ik herinnering aan wereldschheid vergeten
En dacht hoe achter zwaar gordij n verscholen, vrouwen
Nu biddend luisterend, in kinderlij k vertrouwen
Keur leven en heur ziel in stille dagen schonken
Aan het mysterie dat hun held'rend had geblonken...
Toen van 't onzichtbaar koor klonk een gedempt koraal
Wonderlijk vreemd en diep als een heel oud verhaal
Van liefde en zwaarmoed, van verlangen en van hopen
En iets dat nog in mij gesloten was, wuifde open
Door deze donk're en held're stemmen, die mijn ziel
Ontroerden of in mij een zilv'ren zeegning viel ;
De klanken golfden op den orgeltoon gedragen,
Ms uit een verre wereld waar een zon zou dagen
licht dan wij in 't leven zien
Van ijler,fijner
,
En schemer is waar dingen als door sluiers vlien ;
Doch plots'ling voelde i.k een beklemming in mij komen
IRag-pij nlij k als in onrustvollen slaap de droomen,
Wanneer de geest nog wijlt bij daden van den dag
En voor de ziel een hemel reeds to blinken lag;
Benauwing ging mij toen van al die stemmen tegen,
Die van het koor en Witte muren op mij zegen,
Zoo wreed'lijk droe£ van kalme wanhoop en van stille
Tranen, om een geluk dat nooit zal komen willen ;
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1k voelde een angst als voor lets teeders dat zal breken,
Ook hare donkere oogen, die vocht-glaiizig keken
Droegen die droefheid waarvan 'k d'oorzaak niet kon vinden
Maar dien 'k begreep, toen zij mij fluist'rend zeide: ,,Blinden".
Lantaarnlicht fiakkerde op de leaden, vlakke grachten
Oneindig, troost'loos onder donkre lucht, wij wachtten
Daar van het koor de blinden langzaam dalen gingen;
De vaal-bleeke gezichten schaarschen afglans vingen
Van wapperende lamp in nauwen, somb'ren gang
Waar nog to zweven leek een echo van hun zang,...
Schrijnend visioen van menschuijk-diepe ellende en over
Hun devote trekken, doode-oogen lag de toover
Van vrome extase, toen zij stomm'lend, stromp'lend daalden,
Tot buiten in den nacht, waar kille nevel vaalde.

BU ITEN LAN D.

De Balkan is nog verre van rustig en het laat zich aanzien,
dat de rust er nog lang zal ontbreken. Nadat de Turken bet met
de Bulgaren klaar gespeeld hebben, zijn zij met de Grieken ook
zoo wat gereed gekomen vastelands-grondgebied maakten zij dezen
nog niet afhandig maar het gelukte de kwestie der eilanden te
elimineeren — al weer wat gewonnen, denken de Turken, die nu
ook met Italie gaan onderhandelen over de door deze mogendheid
bezette eilanden. Zoo komen zij steeds verder langs den weg der
diplomatie en hopen ook nog op eenige concessie in Albanie, waar
overigens Prins Wilhelm van Wied, achterneef onzer Koningin, zich
gereed maakt om den weinig begeerlijken Croon te bestijgen, nu hij
zeker is van den steun der mogendheden, die hij raadpleegde.
En twee. onzer hoofdofficieren bestudeeren er de kwestie der op te
richten gendarmerie in het nieuwe vorstendom. De ongelukkige
tsaar Ferdinand van Bulgarije reisde ook naar Weenen en Duitschland maar zijn minister Ghennadief lichtte intusschen een tip van
den sluier, die Bulgarije's handelingen bedekt, op. Volgens Ghennadief ligt alle schuld van het Burgaarsche ongeluk bij de onhandige
diplomatie van het vorige kabinet, dat van Daneff, die alle gunstige
gelegenheden om Adrianopel van de Turken te verkrijgen, koppig
verwaarloosde om het onderste uit de kan te krijgen en ten slotte
geen oog toonde te hebben voor de houding van Grieken, Serviers
en Roemenen, terwijl het de vertoogen der legeraanvoerders ter
zijde legde. In hoeverre tsaar Ferdinand zelf voor deze houding
zijner diplomatie verantwoordelijk was, blijkt niet duidelijk maar
de geruchten over zijn aanstaanden troonsafstand duiken telkens
weder op. Intusschen zetten de Turken hun diplomatiek spel handig
voort en trachten de mogendheden gunstig te stemmen door het
voorbereiden van „hervormingen" allerwege. Wie weet, wat het nog
helpen kan ?
Aan de overzijde van den Oceaan biedt Huerta nog steeds
weerstand aan den heftigen aandrang van Amerikaansche zijde, blijk-
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baar niet geheel losgelaten door Engeland en andere mogendheden,
hetgeen in de Vereenigde Staten ergernis wekt. Een oogenblik was er
zelfs ernstig sprake van bet verschijnen voor de Mexicaansche kust
van Engelsche oorlogschepen uit de Bermuda's, die bedenkelijk
dicht bij de Amerikaansche kust liggen. Huerta luistert weinig
naar de Amerikaansche dreigementen, ultimatums of wat erop
lijkt, en vertrouwt op de blijkbaar geringe neiging der mogendheden
om Amerika in Mexico de vrije hand to laten, in dat Mexico,
waarvan de Vereenigde Staten in de 19 de eeuw al ongeveer de helft
hebben ingelijfd en nog weer zouden willen inlijven, als het kon.
De Mexicaansche opstandelingen winnen intusschen wel veld, naar
het schijnt, en een gruwelijke guerrilla nadert weder de hoofdstad.
Zal de energieke Huerta ten slotte moeten toegeven ? Hij heeft er
wein.ig zin in en organiseert doodkalm de nieuwe presidentskeuze,
die noodig zal zijn, nu de vorige vat al to summarisch to werk ging.
Een en ander trekt meer de aandacht dan de vriendschappelijke
overeenkomsten tusschen Mongolie en Rusland, waarbij bet laatste
aan het langste einde trekt, ook dan de relletjes in den Elzas
tegen den onvoorzichtigen luitenant, die de Elzassers als „Wackes"
(schooiers ) betitelde ; zelfs dan de dreigende staking aan de Engelsche postkantoren en sporen, om to zwijgen van het onverzoenlijke
Ulster, dat niet begeert overgeleverd to worden aan bet katholieke
Ierland en waarvoor thans pogingen tot toenadering worden gedaan.
Ook de wilde suffragettes laten nog van zich spreken door allerlei
brandstichtingen en onhehbelijkheden, die hare zaak kwaad doers
maar die zij met venijnige koppigheid niet willen nalaten.
Het schijnt er heen to loopen, dat wij Kerstmis in vrede zullen
vieren, wat, altijd een zaak van groot belang is voor alle beschaafde
natien. De geharnaste oostelijke mogendheden demobiliseeren om
het hardst en makers de rekening op, die wel niet meevallen zal.
Oostenrijk ten minste vraagt, wat voordeel ten slotte behaald is,
en kijkt zuinig naar de hooge cijfers der onkosten van de laatste
mobiliseering. Rusland, voorloopig weder bevrijd van de nachtmerrie
der ritueele moorden — het oude leelijke middeleeuwsche sprookje,
waaraan overal nog meer menschen gelooven dan het durven
zeggen — van de vrees voor pogroms of oud-middeleeuwsche
Jodenplunderingen, kijkt met gespannen aandacht naar den Balkan,
waar zijne stamgenooten blijven haspelen en dat voorloopig nog wel
zullen volhouden.

L E ESTA F EL.
Emma van Burg. Isola Bella. Amsterdam. P. N. van
Kampen & Zoon.
Toen we Kier indertijd De Voorgeschreven Weg, het eerste boek
van Emma van Burg, bespraken, zagen we daarin een belofte van
rijper en dieper werk.
Of die belofte door Isola Bella vervuld is?
Het is zeker veel rustiger, het is bezonken werk. Verhaalt van
van binnen uit, uit eigen aanschouwing zoo niet eigen ervaring,
het levee van Texelsche menschen, voornamelij k bewoners van Den
Burg, het ietwat steedsche hoofddorp van TexeL Hun kermishouden
en St.-Nicolaasvieren, en een inbeemsch feest „op de rij naar den
Vuurtoren" hier slechts terloops aangeduid, hun zorgen en arbeiden,
maar in het bizonder hun al dan niet trouwen en hun „koppies
doers", hun, dialect voor koffiedrinken. Even nauw eurig als dit
dialect, dat alien, ook ouders hun kinderen met „uwe' doet aanspreken, is geteekend, even natuurgetrouw zijn deze menschen
weergegeven. Eigenlijk is or niets op aan to merken. Zoo zijn
wel die menschen van Den Burg, hetzij ze winkelier, bakker of
Boer worden, wat hun type weinig doet veranderen. Maar . . .
gesproken van Isola Bella!
Zeker, Texel is een mooi eiland. Tusschen zijn Waddenzee,
vaak blak als een vijver, en zijn Noordzee, meest Frisch aan het
bruisers zoo niet aan het razen, is Texel een mooi eiland; is Texel,
met zijn zeldzaam breed strand, hoo d; duin, welig weiland vol schapen
en lammeren, en 'n lucht vol vroolijk-krijschende zeevogels, een prachtig eiland. Van die pracht merken we Kier niets. Mogen we zelfs niets
merken, want deze menschen denken alleen aan hun pretjes, zorgen,
al of niet trouwen en „koppies doen". Maar dan moest dit boek
ook niet heeten Isola Bella, maar Dorpsmensc/ien, hoogstens GrooteLlorpsmenschen. Dan waren we tenminste verlost van ons ongeduld,
dat, van Texel lezende, niets ziet van Texel, niets van de reede van
Oude Schild, niets van het panorama van de Hoogte, niets van din
polder der polders: Eierland, niets van de zee. Ja, eindelij k, op blz.
259, daar komt de zee! Nu gaat het gebeuren ! Ziehier :
„Anne Imme keek naar de zee, de duinen ornzoomend de zanduitgestrektheid, de watergeul -- volkomen in Naar schik. Zoo reed
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zij fangs het strand terug. Toen aan De Koog bedacht zij om
door Waal-en-Burg en over De Waal naar huis to rijden — nog
verder fietsen won ze."
En het allerergste is: men kan niet eens boos worden op dit
meisje, Wier liefdesgeschiedenis dit boek vult. Want zoo zijn die
menschen. Gezellige koffiedrinkers, goedhartige vrijers en vrijsters,
maar absoluut kleurloos, zonder eenige persoonlijkheid. Voortreffelijk
geteekend, maar zijn ze de voortreffelijke teekening waard ?
Dit Isola Bella kan toch niet een snijdende satire zijn? Neen,
want die mensehen zijn to goedmoedig voor sarcasme en ironie,
gelijk deze goede teekening van hen dat evenmin is.
Doch, waartoe de ongelooflijke moeite aangewend jets zoo saais
zoo prachtig uit to beelden ? Want dat de schrijfster dit blinde en
doove wereldje belangrijk zou vinden, kunnen wij van zulk een
goede kunstenares niet vermoeden.
Maar wat dan ?
Konden wij doers als het boek, dat met een vraagteeken eindigt,
dan waren we klaar. Maar dat vraagteeken beantwoordt zichzelf,
is meer een uitroepteeken van verbazing, dat men een bruid moed
toewenscht. Doch ons vraagteeken is een echt vraagteeken, en
niemand die het beantwoordt.
G. F. H.
Nine Minnema. Het Boek van Rite en Bob.
„ Want reader komt tijd, dat niet weer zullen klinken de woorden, die een moeder scheidt van haar kind."
En reader komt tijd, dat bij 't makers van wetten en wetjes
de moeder gehoord wezen zal.
Dan zullen wij alien, mannen en vrouwen, doemen ten vure
't klein zwarte boekje, en uit de vlammen zullen verrijzen nieuwe
gedachten, wekkend veel aardsch geluk !
Mannen en vrouwen, helpt, helpt gij alien, opdat het spoedig
zoo zij."
Nu, dit is politiek ; en daarvan hebben nosh de literatuur nosh
een literair criticus zoo veel verstand. De laatste moge het er voor
houden dat, al zegt het zwarte boekje dat de minderjarige kinderen
onder „de magt" staan van „den vader alleen", in een welgeordend huwelijk zoowel vader als kinderen gehoorzamen aan de
boven hen gestelde macht, dus aan de moeder; of ook, dat vader
en moeder beiden het nieuwerwetsche, vijfde gebod betrachten,
„eert uwen noon en uwe dochter, opdat uw dagen verlengd worden" ; of ook, dat een nieuw zwart boekje deze delicate zaak nim-
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xner tot aller tevredenheid zal regelen — hij schroomt de literatuur
propaganda to laten maken voor zijn private meening.
Bemerkt hij echter dat de schrijfster dezen schroom volkomen
heeft op zijde gezet, dan rest hem slechts to vragen of het haar
gelukt is van haar propaganda-werk kunst to makers. En dan ziet
hij met lichte teleurstelling dat de schrijfster sinds haar vorig
werk Van 't Wondere Leven I en II, dat vertelde van Hanna Born
en Hans Born, weinig heeft afgeleerd. Een zwoele sentimentaliteit
maakt de atmosfeer van dit nieuwe werkje al niet frisscher dan
die van haar vorige boeken. En de menschen worden ook Kier
weer pure duivels of zuivere engelen, wien het vol-menschelijke
wel geheel vreemd blijft. En de taal? Waarom moet in het eerst
aangehaalde zinnetje de goede, oude tijd nu ineens zijn lidwoord
missen ? En waarom schrijft ze : „dat je niet komen her wilt";
„meer steeds en meer" : en „we mogen met treuren to veel" ? (bi.
7, 10, 62) Onze taal is, gelukkig, heel lenig, maar zulke verdraaiingen
makers haar potsierlijk stiff.
G. F. H.
Frederik van Eeden. Nieuwe ti ederlandsche Dichtkunst.
Amsterdam 1913. 1 6'. Versluys.
Deze op de wereldtentoonstelling to Gent uitgesproken rede
wil ons een rnaatstaf geven ; waarmede we poezie kunnen meten,
ooze eigen poezie, die dieper, inniger, statiger, welluidender, expressiever spreekt dan eenige buitenlandsche (bl. 7).
Ze wil ons dus een noun geven — en is als zoodanig belangrijk
in onze anarchistische dagen. En zegt dan dat de „ethische of moreele
bewegingen het voornaamste element zijn in het harmonische
geheel van een vers" (bl. 10). Zoodat van de „vijf harmonieen,
die door hun onderlinge eenheid de schoonheid van een gedicht
voltooien, nl. Geluid, Beeld, Stemming, Begrip en Ethische wijsheid,
de laatste de hoofdzaak is, de kern, de leidende gedachte, de pool,
waaromheen zich alle andere harmonieen polarizeeren" (bl. 15).
Waaruit volgt dat Kloos als autoriteit in het keuren van
poezie wordt gewraakt, en bijna ooze geheele jongste poezie, als
missende echte vroomheid, onvoldoende heet. Zelfs Gezelle's vroomheid heet „berijmde; kerkelijke dogmatiek" (bl. 29). Doch „het
daget in den Oosten." „In Azie leeft op dit oogenblik een dichter
die meer van dit hoogste gaf ... dan eenig ander Westerling van
onzen tijd, naar mijn weten. Zijn naam is Rabindranath Tagore" —
wien intusschen de Nobelprijs is toegekend en wiens werk reeds
verscheen in ooze taal. Terwijl van de jongste poezie bijna
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alleen Geerten Gossaerts' T)e Verloren Zoon, den lezers van
0. E. welbekend, wordt geroemd als echt, „hoewel niet zoo rijk
en oorspronkelijk als de poezie van Tagore" (bl. 39).
Doch wat is nu de norm der echtheid ? „Als ik voel dat
inspiratie echt is, dan is het zoo, voel ik het niet dan is het niet
zoo. Er is niets aan to doers" (bl, 29).
Best; ik zal geen woord tegen het individualisme zeggen.
Doch het individualisme slaat licht om in dogmatisme. Zooals hier,
waar de dichter Gezelle wordt afgewezen omdat hij priester is, daar
priester en dichter, Kajafas en Jezus, altijd als doodsvijanden
tegenover elkaar staan (bl. 29^. Zoo spreekt niet de kritiek, maar
de tendenz.
G. F. B.
B. H. Molkenboer. 0. P. Vondel-Schetsen. Bussum. Paul
Brand, MCMXIII.
Dit zijn aardige, onderhoudend-geschreven schetsen uit het leven
van Vondel. Ze geven in dramatischen, novellistischen vorm enkele
van de groote momenten uit het zoo sprekende levee van den vorst
onzer dichters. Gelijk blijkt uit de titels dezer schetsen : ..fond
.Palamedes: Gijsbreght „Onster ffelijck"; Van Luci/ers opgang en Ben
Vond^lzoou, met wien natuurlijk Antonides is bedoeld.
Twee opmerkingen liggen voor de hand. Vooreerst herinneren ze
dadelijk aan de Poriretten van Vondel door Alberdingk Thijm, en
die herinnering, de schrijver beseft het zelf in zijn korte voorrede,
valt niet tot zijn voordeel uit. En de tweede is: mat in ooze
kunstbeschouwingen de apologie toch niet meespreken Dat ooze
grootste dichter roomsch is geworden, mede misschien door het
drij ven van predikanten die here, noch zijn poezie begrepen, zal
altijd een groote voldoening voor een roomsche blijven. Doch een
roomsche die schrijft over dezen dichter die een trots is, niet van
zijn kerk alleen, maar van geheel ons yolk, moet dit met hinderlijk
G. F. H.
naar voren brengen.
Dr. K. W. van Gorkom's Oost-Indische cultures, opnieuw
uitgegeven onder redactie van H. C. Prinsen Geerlings.
Amsterdam. J. H. de Bussy, 1913.
Het is ongeveer twee j aar geleden dat ik, na de verschijning
der eerste aflevering van dit werk, daarop de aandach t der lezers
van Onze Eeuw vestigde. Het zou, zeide ik, naar die aflevering to
oordeelen, op duidelij ke wijze den tegenwoordigen stand onzer
kennis betreffende den landbouw in Indie weergeven.
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Deze verwachting is niet beschaamd.
Het boek ligt thans compleet voor ons in drie deelen, very
schillend van omvang, maar to zamen niet minder dan 2184 kwartobladzijden en een register van 28 blz. tellende.
Achtereenvolgens worden daarin behandeld :
I. Klimaat, bodem, bemesting, groei, ademhaling, voeding,
voortplanting, erfelijkheid en bastaardeering der planten, plantenziekten en hare bestrijding;
II. Rust, rietsuiker, oliegewassen, thee, cacao, kola, tabak,
koffie, specerijen, aetherische olien ;
III. Indigo, kina, hout, tweede gewassen, knol- en wortelgewassen, caoutchouc en guttapercha, vezelstofen, sago, ooftteelt,
groententeelt, looi- en verfstoffen, boschproducten.
En al deze onderwerpen worden besproken door der zake
kundigen ; het geheele boek is dus geworden eene verzameling
monografieen, geschreven door alleszins bevoegden, en aan de groote,
zoo wetenschappelijke als practische waarde dier monografieen is
wel niet to twijfelen.
Een leek leest ze met belangstelling. Hij heeft nit den aard
der zaak minder oog voor de technische zijde der cultures, maar
to meer voor hare ontwikkeling, haar belang voor den ondernemer
en voor de bevolking, hare beteekenis voor de algemeene welvaart.
Nu spreekt het vanzelf dat, waar een twintigtal auteurs aan
het woord zijn, deze niet steeds dezelfde opvatting hadden van
hun taak ; de een stelt zich op een ruimer standpunt dan de ander.
Maar in het algemeen kan men, geloof ik, wel zeggen dat het
boek weer waarde heeft voor den technicus dan voor den historicus
of den oeconoom, al kunnen deze, vooral de laatsten, nit het werk
nog heel wat leeren.
Wat den historicus betreft, — hij moet wel wat meesmuilen
als hij de gesehiedenis van de suikercultuur tijdens het cultuurstelsel in eene bladzijde (II, 116--117) afgehandeld ziet, of zich
omtrent de historische bijzonderheden van de tabakscultuur verwezen ziet naar „de vorige uitgave van dit werk" (II, 514).
En wie zich aan oeconomische studien wijdt, vindt zich meermalen teleurgesteld wanneer hij de beteekenis van de eene of
andere cultuur voor de inlandsche bevolking zou willen weten ;
last ik dadelij k hierbij opmerken dat dit niet de schul d is van de
redactie maar wel van het feit, dat, buiten de rijst en de vroegere
gouvernementscultures, ooze bestuurders nooit veel aandacht aan
de beteekenis van een of ander landbouwproduct hebben gewijd ;
„andere gewassen" werden -- ten onrechte ! — ,,als bijzaak be-
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schouwd'" c III, 299), en er bestaan gees eenigszins vertrouwbare
statistieken van.
Wat weten wij b.v, van het groote belang van de mas als
volksvoeding in Indie?
Er zijn wel eens oppervlakkige mensehen geweest, die aldus
redeneerden : Java brengt, per hoofd der bevolking, a kilo's rijst
voort; de inlander heeft voor zijn levensonderhoud a + b kilo's noodig,
-- hij komt dus b kilo's to kort.
De conclusie is onjuist, omdat het tekort zonder bezwaar kan
worden aangevuld, wanneer de inlander maar genoeg geld verdient
om rijst to koopen. Als b.v, de suikereultuur hem voordeeliger is
dan de rijstbouw, zou hij dan niet beter voor zijn levensonderhoud zorgen door zich aau de eerste in plaats van de tweede to
wijden? Lijdt ons yolk armoede omdat Nederland zelf geen
graan genoeg oplevert voor de behoefte?
Maar ook de praemisse is onj uist -- en daarop wil ik hier
wijzen — want „de" inlander heeft niet a + b kilo's rijst noodig
zoodra hij, in plaats van b, over mars (en andere voedingsmiddelen, o.a.
cassave,) beschikt. Hoe bekend het ook wezen moge, en de straks bedoelde oppervlakkige schrij vers houden er geen rekening mede dat in
een belangrijk deel van Java (Oost-Java, Banjoemas), op het
eiland Madoera en op sommige Buitenbezittingen niet de rijst,
maar de mais het hoofdvoedsel der bevolking is (III, bl. 264).
Doch flu weten wij niet, met eenigen graad van nauwkeurigheid, de werkelijke beteekenis van de maIscultuur. Het Koloniaal
Verslag zegt ons alleen dat in 1911, buiten de vorstenlanden en
de particuliere landerijen, op Java met „ka.pas en diverse voedings-

gewassen, meest djagoeng" (mais), waren beplant bijna 3 1 /2 millioen
bouws.
„Meest djagoeng" ; mogen wij dan stellen 2 millioen bouws
voor ma ys alleen? En de opbrengst is 15 a 20 pikol per bouw;
de productie zou dan 30 a 40 millioen pikols wezen, waarvan niet
meer dan een 1 / 2 millioen pikols worden uitgevoerd...
Deze cij f ers zijn natuurlij k geenszins j uist ; van de productie
op de eilanden buiten Java weten we nog minder. Maar zijn de
genoemde getallen niet voldoende om to doers beseffen dat de
mais, naast de rijst, voor de volksvoeding in belangrijke mate
meetelt, en dat de Indisehe statistici daaraan wel wat meer aandacht mochten wijden ?
Eene soortgelijke opmerking is to makers aangaande de sago,
het hoofdvoedsel der bevolkiog in de Molukken.
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Als we lezen (III bl. 316) dat aan ruwe en bereide cassave
(tapioca) in 190!1 voor bijna 7 millioen gulden werd uitgevoerd,
vragen we allicht : hoe groot was de geheele oogst, was ook niet
het binnenlandsch gebruik van belang ? Maar geen statistiek geeft
eenig antwoord, en dus konden de bewerkers der „Oost-Indische
cultures" ons ten deze niet inlichten.
Eene enkele maal konden zij wat nauwkeuriger zijn. Als men
leest (III, bl. 549) dat de uitvoer van rottan „jaarlijks over eenige
tonnen loopt", kan men bezwaarlijk vermoeden dat hij 7 millioen
gulden beteekent (bl. 874).
In het duidelijk en omvangrijk opstel over de kina (dat door
drukfouten wordt ontsierd, III bi. 19: de Vriesse, Harskarl en
Hasskarll voor de Vriese en Hasskarl) vind ik eene mededeeling
omtrent het in 1895 aan Ledger verleend pensioen, dat zou toegekend zijn „door bemiddeling van wijlen Dr. Greshoff." Naar het
mij voorkomt kan die mededeeling niet j uist wezen. Het geven
van een jaargeld aan Ledger is, voor zoover ik kan nagaan, het
gevolg geweest van een artikel in het Algereen Handeisblad van
13 April 1895. Daarin werd medegedeeld dat de voorzitter van
de Royal geographical society to Londen volgens de Engelsche bladen
een beroep had gedaan op de publieke liefdadigheid ten behoeve
van Ledger, en naar aanleiding daarvan werd er op aangedrongen
dat Nederland zich nu eens royaal zou toonen ,,jegens den buitenlander, wien Iudie veel verplicht is." Het artikel eindigde met
de woorden : ,, en pensioentje van 100 pond aan den 77- jarige zal
den Staat niet verarmen. Mogen wij de belangen van den heer
Ledger warm aanbevelen bij den Minister van Kolonien ?"
Wie verder advies hebben uitgebracht, is mij onhekend; maar
het is niemand anders geweest dan de toenmalige redactie van het
Handelsblad, die in ons land het initiatief nam om de laatste levensiaren van Ledger (hij overleed in 1905) minder zorgvol to maken.
Er zou over en naar aanleiding van het voortreffelijk werk,
nu door den heer Prinsen Geerlings bezorgd, nog veel to zeggen
zijn, o.a. in verband met het streven om den aanplant van vezelstoffen (Java jute, sisal enz.) to bevorderen en van groenten- en
van ooftteelt weer werk to makers. De handel in ooft is „in
werkelijkheid van veel grooter beteekenis dan men over bet algemeen
wel meent" en kan bij toenemende zorg „veel grooter omvang
verkrijgen" (III, bl. 589); als voorbeeld wordt vermeld dat, in vier
districten van Pasoeroean, alleen de mangga's (in een seizoen) bijna
zeven ton gouds opbrachten.
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Doch ik dien mij to bekorten, en eindig met er de aandacht
op to vestigen dat telkens blijkt hoe groot veld van werkzaamheid
nog voor den landbouw in Indie open ligt, en ook, hoe gewenscht
het is, dat wij nauwkeuriger opgaven krijgen omtrent de beteekenis
van verschillende cultures voor de volkswelvaart.
E. B. K.
Dr. R. Broersma. Besoeki. Een gewest in opkomst. Met
een kaart en 2+) afz. illustraties. Amsterdam. Scheltema en
Holkema's boekhandel. (1913).
Het is een onbegrijpelijke tegenstelling : goed papier, flinke
druk, mooie, duidelijke illustraties naar fot&s — en dan een buitengewoon onduidelijk kaartje! Menschen, die dit bock leest; ik hoop
dat er velen zullen zijn, --- weest verstandig en gebruikt de kaart
in den atlas van Stemfoort en ten Siethof; die is even duidelijk,
als het kaartje van Broersma — naar eene veel verkleinde foto
van een groote kaart? — oogbedervend is. Ja, waarom heeft de
schrij ver niet eenvoudig de kaart uit den atlas overgenomen ?
Maar dat kaartje is nu ook eigenlijk mijn eenige grief
tegen bet boek, waarvan de inhoud even sympathiek is als
bet uiterlijk.
Hier is een man aan het woord, die zich den tijd heeft gegund
om, plaatselijk, goed op to merken wat opmerkenswaard scheen;
die ernstig gestreefd heeft naar objectieve bespreking van verschillende quaesties, en die zijne waarnemingen en beschouwingen geeft
in aangenamen vorm. Madden wij maar van alle gewesten in
Indic dergelijke sociaal-economisch-geografische studien ! En mochten
die dan door velen in het moederland gelezen worden ; hoezeer zou
hunne belangstelling worden gewekt voor ons uitgestrekt eilandenrijk, welks groote waarde voor ons land zij niet genoeg kunnen
beseffen !
Intussehen zij hier al dadelijk gezegd, dat bet bock van den
Neer Broersma, al handelt het alleen over Besoeki, Loch wel eene
weer algerneene strekking heeft, veel van hetgeen daar voorkomt
vindt men ook elders, in 't bijzonder op Java. En wat ondernemende Nederlanders gedaan hebben om den „opbloei" van
Besoeki to bevorderen is, in gewijzigden vorm, ook in andere
gewesten geschied.
Ondernemende Nederlanders, -- de heer Broersma schetst er
ons enkelen.
De p eer E. du Bois, in het bezit van eene acte als landbouw-
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kundige, kwam in 1880 als onderwijzer op Java. Hij verliet spoedig
den dienst, om „in het particuliere" zijn geluk to beproeven; dank
zijne kennis en zijne energie slaagde hij ondanks verschillende
bezwaren, en thans staat hij aan het hoofd der grootste rubberonderneming.
De peer George Birnie was de grondlegger van de veel
beteekenende tabakscultuur in D ,j ember, een der onderdeelen van
Besoeki. Als ambtenaar bij het Binnenlandsch Bestuur was hij
omstreeks 1855 op Java aangekomen, doch hij vond in dien werkkring onvoldoende bevrediging voor zijn ondernemenden geest.
Hij ging dui al geruimen tijd om met het denkbeeld 's lands
dienst to verlaten, totdat zijne overplaatsing een eind maakte aan
alle aarzeling : hij nam zijn ontslag en vestigde zich in Djember,
hem reeds goed bekend. Door zijn bijzonderen tact om met de
bevolking om to gaan slaagde hij boven verwachting.
Wat de peer Broersma mededeelt over de aanleiding tot zijn
ontslag-aanvraag is niet meer dan een anecdote, maar zeer belangrijk
schijnt mij wat verder wordt verhaald over de geschiedenis der
tabakcultuur in genoemde streek.
Wij ontmoeten in dit werk verder de familie Ottolander, in
het bijzonder Teun Ottolander, den man die van den landbnuw in
de tropen zoo bijzonder veel weet en, ook daarom bij alien in
hoog aanzien staat.
Maar de heer Broersma bespreekt in zijn boek de personen
elechts voor zoover hij daartoe aanleiding vindt in zijne mededeelingen over de economische toestanden in Besoeki en al wat
daarmede verband houdt. Waar het pas geeft, boeit hij daarbij
den lezer door eene eenvoudige maar levendige beschrij ving van
plaatselijk natuurschoon.
Het zou de grenzen eener aankondiging ver overschrijden
wanneer ik stilstond bij de verschillende onderwerpen, door den
Schrijver met zooveel kennis en talent behandeld; mat mij alieen
zeggen, dat zijn hoofdstuk over het werkvolk-vraagstuk mij een
der belangrijkste van zijn werk schijnt.
E. B. K.
Verslag van den toestand der gemeente Batavia over
1912. Weltevreden, filiaal Albrecht & Co., 1913.
Zooals bekend, bestonden tot voor weinige jaren in Indie
evenmin gewestelijke als plaatselijke besturen, in den zin zooals wij
die in Nederland kennen ; alle macht was geconcentreerd bij het
algemeen bestuur, en de ambtenaren waren, ook voor zuiver plaatse-
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lijke belangen, geheel afhankelijk van hoogere machthebbenden.
Moesten er --- om een voorbeeld to noemen — to Batavia weer
gaslantarens worden geplaatst, men had de vaststelling van de
Zndische begrooting door de wetgevende macht of to waehten.
In de laatste j area is een aanvang gemaakt met decentralisatie,
en heeft men, waar dat mogelijk was, gewestelijke eu plaatselijke°
raden in het le ven geroepen. Zoo bestaat dan, sedert 1 April 1905,
de gemeente Batavia; de gemeenteraad bestaat uit 25 leden, waarvan 15 Europeanen, 7 inlanders en 3 vreemde Oosterlingen (thans
2 Chineezen en 1 Arabier) ; het hoofd van het plaatselijk bestuur
is voorzitter van dien raad.
Aan dien voorzitter hebben wij nu het voor ons liggend verslag to danken, dat een goed overzicht geeft van den tegenwoordigen toestand.
Het is wel wat jammer, dat ook niet reeds in de voorafgaande
jaren zoodanig verslag is verschenen ; men zou dan een duidelijk
beeld voor zich hebben bvan de wijze, waarop de zelfstandige gemeente zich gaandeweg heeft ontwikkeld. De samensteller heeft
cut wel gevoeld, en vult de leemte eenigszins aan door, in bijlagen
4 en 5, staters to geven van de posters van ontvangst en uitgaaf
over de verloopen j area 1905—' 11 ; maar bij die Staten ontbreekt
alle toelichting. Zoo heb ik niet kunnen vinden, op Welke landsbelastingen opcenten (in 1911, voor het eerst, f 29.E32.35 1;2) geheven worden.
Het verslag is, dunkt me, in sommige opzichten noodeloos
volledig, b y . waar het den uitslag der verkiezingen (bl. 11) vermeldt ; was het, aan den anderen karat, niet wenschelijk geweest,
de ,,regelingen op comptabel gebied" en de door den gemeentemad vastgestelde „verordeningen" (bl. 40-42) als bijlagen aan
het verslag toe to voegen ?
Maar laat ons niet vergeten, dat het verslag, zooals de voorzitter in zijn voorwoord opmerkt, een eerste proef is; als men
hiermede rekening houdt, verdient het zeker voile waardeering.
En volgende bewerkers zullen door ondervinding beter ontwaren
in Welk opzicht wij ziging of aanvulling gewenscht is dan hij, die
de zaak op een afstand beschouwt.
Een aantal goed geslaagde afbeeldingen doers ons zien wat
er al zoo in den laatsten tijd to Batavia en in zijne voorsteden is
gebouwd. Ook, hoe de bouwwijze van thans afwijkt van de vroegere,
waarbij aan uiterlijk schoon niet werd gedacht.
E. B. K.
0. E. XIII 12
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Historisch Gedenkboek der herstelling van Neerland's
onaf tiankelijkheid in 1813.... onder leiding van G. J. W.
Koolemans Beynen, geiilustreerd onder toezicht van Mr.
N. Beets. Derde deel. Haarlem, De Erven F. Bohn. 1913..
Met loffelijken spoed nadert dit werk, eon prachtwerk van
inhoud en uitvoering, zijne voltooiing.
In het thans voor ons liggend derde deel — 725 blz. met vole
fraaie illustraties — wordt verhaald wat in de verschillende plaatsen
van Zuid-Holland, Zeeland en Overijsel voorviel; aan de deskundigen,
die ons het genot der lezing verschaften, onzen dank!
Dr. H. E. van Gelder, de gemeente-archivaris van 's Gravenhage,.
heeft zijne beschrijving der aldaar plaats gevonden gebeurtenissen
doers voorafgaan door eon economisch-politieke schets van de omstandigheden, waaronder men in den Haag verkeerde, en door eene
teekening der personen, die daar in 1813 een min of meer belangrijke
rol vervulden. Hij heeft daarmede ontegenzeggelij k de waarde
van zijn arbeid nog verhoogd.
E B. K.
L. Dugas. Psittacisme en symbolisch denken. Vertaald
door Betsy de Vries. Amsterdam. J. H. de Bussy.
Wie, evenals met mij het geval was, de beteekenis van het
woord psiltacisme niet kep t, zal bij het openers van dit boekje
lichtelijk verwonderd zijn, to lezen, dat het handelt over „psittacisme, (dat is) papegaaientaal, hierin bestaande, dat er vole woorden
uitgesproken worden, waaraan of door hem, die ze uitspreekt, of
door hem, die ze aanhoort, en in het ergste geval door beiden,
geen of een verkeerde gedachte verbonden wordt." Zoo jets zal
wel eens voorkomen : eon snob lucht op een schilderUententoonstelling to onpas eenige kunsttermen, die hij heeft opgevangen, en
eon andere luistert ernaar met eon geinteresseerd gezicht, trachtende
to verbergen, dat hij van het beweerde goon woord begrijpt.
Maar is dat eon onderwerp om eon philosophisch work over to
schrij von?
Leest men verder, dan bemerkt men, dat de schrijver steeds
moor gevallen onder het psittacisme brengt, zoodat ten slotte alles
wat wij zeggen tot psittacisme wordt gerekend. Dit is daaraan
toe to schrij ven, dat de .schrijver, zoo hij al goon volslagen nominalist is, daar toch vrij dicht toe nadert. Zoo verklaart hij (bl. 130)
,,Algemeene denkbeelden bestaan niet; or bestaan slechts algemeene
woorden ter aanduiding van eon aantal afzonderlijke voorwerpen,_
die door de zinnen zijn of kunnen worden waargenomen." Indien.
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dit zoo is, dan behoort men bij het uitspreken van een woord zich
inderdaad alle voorwerpen, die erdoor worden aangeduid, voor to
stellen. Doen wij dat niet dan waken wij ons in zekeren zin aan
psittacisme schuldig.
Toch is er, en dit geeft de Neer Dugas toe, ongetwijfeld een
juist gebruik van woorden, zonder dat wij voldoen aan den onmogelijk to vervullen eisch, dat wij ons a11e erdoor aangeduide
voorwerpen, of ook maar een enkel daarvan met voldoende duidelijkheid voorstellen. Dit is symbolisch denken, een soort psittacisme in goeden zin. Waarin bestaat het? Wat is er in den geest
aanwezig, wanneer wij hij voorbeeld over kleur in het algemeen
spreken, zonder ons alle kleuren, misschien zonder ons een enkele
kleur voor to stellen ? En wat, — en misschien is dit voorbeeld
nog sprekender, wanneer wij de wiskundige stelling uitspreken,
dat de som der hoeken van een driehoek gelijk is aan 180 graders?
Waarschijnlijk zal meestal zelfs de voorstelling van een driehoek
ontbreken, maar zeker die der bewerkingen, die noodig zijn om
de som der hoeken to vinden, en ook de 180 graders zullen noch
ieder afzonderlijk, noch gezamenlijk in ooze voorstelling aanwezig zijn.
Gewoonlijk zegt men, dat door het woord dan ook niet de
voorstelling maar het begrip der zaak wordt aangeduid; maar wat
is dit anders dan opnieuw een woord, waardoor wij niet veel wijzer
worden aangaande de voor het verstaan onzer kennis zoo belangrijke vraag, wat er eigenlijk in onzen geest aan de door ons gebruikte woorden beantwoordt.
De meening van den schrijver over de wijze, waarop deze
vraag beantw oord moet worden zal ik hier niet bespreken. Ik heb
in het bovenstaande sleclits den aard der problemen willen aanwijzen, waarover het boekje handelt. Het handelt erover op duidelijke en eenvoudige wijze. Die eenvoud wordt daardoor verkregen,
dat de schrijver blijft in de lijn van zijn betoog. Hij begeeft zich
niet in een discussie van andere mogelijko opvattingen. Wel citeert
hij vrij veel en vrij uitvoerig, maar steeds om zijn eigen opvatting
toe to lichten, niet om het stelsel van den geciteerde to karakteriseeren, en het dan aan kritiek to onderwerpen. Deze wijze van
does heeft voordeelen : men komt meer met het probleem zelf,
minder met opvattingen en stelsels in aanraking. Maar er zijn Loch
ook nadeeien aan verbonden : moge de schrijver er ons toe brengen
over de zaak zelve na to denken, hij orienteert ons niet ten opzichte
van de vraag, welk betang het door hem gestelde probleem
voor het geheel onzer philosophisehe overtuigingen heeft.
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Ten slotte zij ter eere der vertaalster opgemerkt, dat wij bij
de lectuur niet telkens op onaangename wijze eraan herinnerd
worden een vertaling to lezen.
W.
't Herstelde Nederland, zijn opleven en bloei na 1813,
onder leiding van Gen.-Maj. A. N. J. Fabius, met can
voorrede van Mr. W. H. de Beaufort. Amsterdam. Van
Kampen, 1913.
Naast het Historisch Gedenkboek, walks uitgave onder leiding
van Luit.-Gen. $oolemans Beynen thans in vier flinke deelen voltooid is, verdient dit jubileumsgeschrift een eereplaats. Terwijl het
eerste werk laat zien, hoe het in 1813 gegaan is, toont dit ons in
„een aantal schetsen van bevoegde handers", wat er van het toenmalige Nederland in den loop der eeuw is geworden. In een warm
gestelde voorrede geeft Mr. De Beaufort de hoofdpunten van bet
politieke levee aan, die dan door Dr. Colenbrander in een breed
opgezet artikel nader worden besproken. Het maatschappelijk
leven behandelde de uitgever zelf, het huiselijk en kerkelijk levee
benevens „de vrouw" Prof. Knappert; opvoeding en onderwijs de
heer Tutein Nolthenius, het leger K.olonel Noorduyn, de zeemacht
Luit, ter Zee Boldingh; de beer Sterck het „katholieke levee",
dat tot onze verbazing een heel afzonderlijk hoofdstuk moet hebben,
alsof de katholiek een bijzonder soort Nederlander moet wezen.
Een aantal schrij vers behandelde achtereenvolgens de verschillende
provincien en deelen daarvan en aan het slot geeft Prof. De Louter
iets over „internationale verhoudingen". Een volledig beeld van
ooze ontwikkeling in de 19de eeuw geeft dat alles niet maar de
verschillende schetsen, over het algemeen goed en niet al to zwaarwichtig gesteld, zijn op zichzelf belangrijke bijdragen tot de vorming van zulk cen beeld. Op de goed aangebrachte en aardig gekozen illustratie dient in het bij zonder nog gewezen to worden;
wij hadden er gaarne nog veal weer van gehad maar het is waar,
dat dit de kosten dezer lij vige uitgave al to zeer zou hebben opgevoerd.
P. J. B.
Mr. H. P. G. Quack. Herinneringen. Amsterdam, Van
Kampen en Zoon, 1913.
In het „voorwoord" van dit zeer persoonlijke bock spreekt de
schrijver van de aanleiding tot de uitgave, die vooral bedoeld is
als bijdrage tot de kennis van ons „economisch levee" en van de
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wording van het groote book tie socialisten, het levenswerk van
den gevierden auteur. Inderdaad neemt de geschiedenis van den Amsterdamschen handel, van de Nederlandsche Bank, van de Staatsspoorwegen een belangrijke plaats in in dit merkwaardige geschrift.
Maar daarnaast is er heel veel in to vinden over het intellectueele
levee in de tweede helft der 19de eeuw, waarin de schrij ver een
zoo in het oog vallende plaats innam. En bovendien leert dit
rijke leven, hoe toewijding aan en liefde voor het werk, dat
men op zich heeft genomen, den mensch verbeft, hoe daarin het
geheim van een groot succes voor een zeer groot deel gelegen is,
natuurlijk voor eon ander deel in het talent van den mensch zelf.
Wie zien wil, hoe op deze wijze van eon arm student eon invloedrijke persoonlijkheid is geworden en wie zoowel „den polsslag"
van bet litteraire, het intellectueele levee ten onzent als dien van
ons economische levee wil voelen, leze dit sehoone en verheffende
book van eon buitengewoon man, van een „katheder-socialist", die
zijn zeer vooruitstrevende denkbeelden in een atmosfeer van intellectueele voornaamheid heeft weten to hullers.
P. J. B.
H. S. M. van Wickevoort Crommelin. Johan de Witt
en zijn tij d. Amsterdam. Maatsch. Conservatrix, 1913.
Jhr. Mr. J. A. Stoop van Strijen. Eon standbeeld voor
Jan de Witt. 's Gravenhage. W. P. van Stockutri en
Zoon, 1913.
Het dubbele plan voor eon standbeeld voor Johan de Witt,
eon in Den Haag, het middelpunt zijner werkzaamheid, eon in

Dordrecht (met Cornelis), waar hij geboren word, gaf den hoer
Stoop van Strijen aanleiding tot het uitgeven van een warm woord
van opwekking, dat hitj oorspronkelijk in de Nieuwe Cou ^ 'ant deed
opnemen. Moge bet velen ertoe brengen on1 mede to werken aan
de verwezenlijking van eon der beide plannen. En vooral, moge
de onbehoorlijke voorgesehiedenis van het standbeeld van Willem
III niet worden herhaald ! Trouwens, nu de beide comite's voor
dat van Johan de Witt het gelukkig eons geworden zijn over eon
soort van plebisciet, ter beslechting van het verschil van opvatting
omtrent de plaats van het standbeeld, is voor verdere moeilijkheden in dit opzicht niet to vreezen.
Toevallig vierde de levensverzekering maatschappij Conservatris Naar 40 jarig bestaan en de hoer Van Wickevoort Crommelin,
die zich reeds j area lang met het tijdvak had beziggehouden, belastte zich met de samenstelling van eon book over den grond-
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legger der verzekeringswetenschap — een waardige hulde bij deze
feestviering. Het boek is geen biografie van De Witt, maar een
„reeks van dissolving views" heeft de schrijver ervan willen waken.
Dit is hem wel gelukt en als de illustratie wat beter was uitgevallen -- de plaatjes zijn beter gekozen dan uitgevoerd — zou
men dit aardig geschreven en op omvangrijke studie berustende
boek in vele opzichten passend mogen noemen. De figurers van
Johan de Witt en de zijnen zijn goed en met onpartijdigheid geteekend en wij vergeven den kundigen schrijver gaarne zijn zonderlinge manier van aanhalen, die den lezer weinig wijzer pleegt to
waken. Een eigenlijke biografie van De Witt zal eerst mogelijk
zijn na de voltooiing der uitgave zijner correspondentie, waaraan
ijverig gewerkt wordt.
P. J. B.
Dr. P. L. Muller. Gesehiedenis van onzen tijd sedert
1848, voortgezet door Mr. W. H. de Beaufort. II. Haarlem.
Tj eenk Willink en Zn., 1913.
Dr. P. L. Muller. Gesehiedenis van oczen tijd sedert
1848, voortgezet door Dr. Th. Bussemaker. III. Haarlem.
Tj eenk Wil l in k en Zn., 1913.
Met het negende hoofdstuk, behandelend : Duitschland na den
vrede van Frankfort en den Russiseh-Turkschen oorlog, doorloopend
tot in 1878 legde de heer De Beaufort de zoo weiwillend opgenomen en met zooveel talent volbrachte taak der voortzetting van
dit belangrijke gesehiedwerk neder. Zij werd opnieuw opgenomen
door Prof. Bussemaker, die met een flunk deel de bewerking van
het slot der uitgave opende. Dit „vijfde boek" getiteld : In het
teeken der wereldpolitiek, sluit zich waardig en in een fielder
geschreven overzieht aan bij de vroegere deelen. CTit den opzet
blijkt, dat de schrijver zich voorstelt binnen niet al to langen tijd
zijne taak ten einde to brengen ; het werk zal dan loopen tot in
P. J. B.
het laatste decennium der vorige eeuw.
Grotius. Internationaal j aarboek voor 1913. 's Gravenhage,
Mart. Nijhoff, 1913.
Een viertal j onge beoefenaars van het volkenrecht heeft in dit
j ubel j aar van den vrede, tevens geden kj aar van een machtig oorlogsgerucht, het plan opgevat om een jaarboek voor „internationalisme"
to stichten. Het is hun met steun van hoogleeraren en oud-hoogleeraren aanvankelijk gelukt. De voornaamste gebeurtenissen op
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dit gebied in 1912 en 1913 voorgevallen zijn erin behandeld; de
vonnissen van de arbitrage-rechters sedert 1902 werden overgenomen ; een der redacteuren zorgde voor de lijst der arbitrageverdragen van Nederland en voor een lijst van Kier gevestigde
Internationale instellingen. Bovendien schreef de diep betreurde
Asser een toelichting bij de conventie over de wisselbrieven en
orderbi l j etten ; de peer Ter Meulen gaf een stud ie over de Ontwikkeling der statengemeenschap, Dr. Kuyper over De Pers als
vredesapostel: de beer Van der Mandere schreef een bijschrift bij
het portret van Den Beer Poortugaal. Het geheel opent de, naar
wij hopen, lange reeks van jaarboeken op uitnemende wijze.
P. J. B.
Populair wetenschappelijk Nederland. Amsterdam. Ipenbuur en Van Seldam, 1913.
Onder dezen ietwat zonderlingen titel verzamelen de uitgevers
een aantal kleine en goedkoope studien, waarvan Erasmus, de
Amsterdamsche chirurgijn Jacob Cornelisz., Nederland's opkomst
.als handelsnatie, Slojd ale opvoedingsmiddel, Nederlandsche muziek
in de 19de eeuw, Onze weermacht to land, Quatre Bras en Waterloo voor mij liggen. Het lijkt voorloopig nog een vreemd mengelmoes van historische, biografische, economische en andere onderwerpen. „Van alles en nog wat" zou misschien een betere algemeene
titel zijn, maar de studien op zichzelf, ieder een paar vel groot en
voor f 0.50 to krijgen, schijnen niet kwaad. Af to wachten valt
wat er van dat alle y groeien moet ; vooralsnog lij kt het meer popuP. J. B.
lair dan wetenschappelijk.
Mr. M. Oppenheimer. Het Partij wezen in het parlementair stelsel. Rotterdam. Nijgh en van Ditmar's UitgeversMaatschappij . 1913.
:Dit boekje is voor de algemeene verkiezingen van dezen zomer
verschenen, maar het verdient ook daarna nog belangstelling, omdat de aan de orde gestelde vraag van blijvend gewicht is. Partijen zijn, aldus schr., op een zeker oogenblik in den staat onmisbaar,
n.l. wanneer het yolk zoo politiek ontwikkeld is dat het staatkundige
wenschen krijgt en die tot uiting wil brengen in de keus zijner
vertegenwoordigers; daarbij is leiding en een regelende macht
noodig en de partijen voorzien in die behoefte. Die partijen nu
etreven elk niet naar uitvoering van een bepaalden wensch, dock
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hebben een gansche reeks van verlangens, welke alle heeten te
wortelen in het algemeen beginsel, waarop de partij is opgebouwd
en waarop haar program gevestigd is. Die zoogenaarnde principieele grondslag der partijen leidt tot haar „permanentie". De
partij wil haar beginsel ingang doen vinden bij de kiezers, bij de
Kamers en bij de Regeering. De vereeniging van gelijkgezinden
en de verdeeling der massa in vaste en permanente groepen is
slechts zuiver wanneer het beginsel zoo allesbeheerschend en van
zoo blijvende kracht is, dat een daarnaar getrokken scheiding voor
heel het staatsbestuur en voor lange tijden zuiver kan heeten. Maar
zulk een beginsel is volgens schr. niet te vinden. De staatswerkzaamheid bestrijkt economische, religieuze en ethische gebieden,
ook die, waarbij geen algemeen beginsel betrokken is (de neutrale
zone); hoe wil nu een beginsel op al deze heterogene terreinen een
beslissend criterium opleveren?
Wij kennen drie tegenstellingen in de Nederlandsche politiek :
kerkelijk en anti-kerkelijk ; vooruitstrevend en behoudend ; kapitaal
en arbeid. Schr. gaat dan van elk dier drie antitheses na in hoever zij een zuivere scheidslijn teekent voor heel het staatkundig
leven. Slotsom : geen dier drie geeft een richtsnoer voor alle
beginsel-questies, veel min nog natuurlijk voor de zuiver-opportunistische vragen, die verreweg de meerderheid vormen. Zoo is
reeds de veelzijdigheid der staatswerkzaamheid een oorzaak dat
eene naar een algemeen beginsel gevormde partijgroepeering niet
aan haar doel: het bijeenbrengen van gelijkgezinden, kan beantwoorden. Ook de „permanentie" staat daaraan in den weg ; is
het oorspronkelijk verlangen der partij bevredigd, men bestendigt
de organisatie, bedenkt schijn-leuzen en houdt aldus niet-gelijkgezinden bijeen. Al ware dit alles niet zoo, dan tech zou het partijstelsel verderfelijk voor den staat werken en wel juist door de
permanentie. Daa. rdoor treedt het beginsel op den achter- en het
partijbelang op den voorgrond. De propaganda draagt vaak een
oneerlijk karakter. Men werft jongeren (niet-kiezers) als • hulptroepen. Het Parlement wordt een kampplaats, waar een constante
meerderheid tegenover een constante minderheid is gesteld. Het
belang der zaak, het belang van den staat wordt uit het oog verloren, dat der partij is beslissend. Door den partijgeest wordt de
meest neutrale zaak gaandeweg behandeld als ware zij een prin cipieele. De ministers weten dat een volgzame meerderheid veel
door de vingers zal zien. Een groot deel der parlementaire beraadslagingen wordt aan beginselbeschouwingen gewijd. Het partij-
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stelsel oefent zijn verderfelijken invloed op de samenstelling en op
de laden der kabinetten (ook op de benoemingen).
Maar wat dan wel? Het bestaand stelsel moet door een beter
worden vervangen; men nerve de geegenheid tot vaste groepeeringen weg en vervange het ,,heginsel" door een concreet desideratum; zoo komt men tot organisaties ,,ad hoc", gelijk er reeds
zijn: Bond voor Staatspensioneering, Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Anti-Tarief-Comité. Zulke organisaties echter vragen echter
geen directe uitspraak van de kiezers door met een zelfstandigen
candidaat uit to komen. Maar dat juist moesten zij doen; dan
zouden zij de kracht der ,,groote" partijen breken; de kiezers
zouden inzien dat het streven dier bijzondere organisaties oprechter
en vruchtbaarder is dan dat der beginsel-partijen, men zou de
speciale vraag als concreter don het beginsel begrijpen. De ondergang der heginsel-partijen zou niet die der begise1en beteekenen.
Heeft een heginsel zoo algemeene kracht dat bet hij verschillende
vragen rneespreekt, dan zouden in verschiflende groepeeringen
ad hoe dezelfde personen aan denzelfden kant strijden.
Wijziging dus in de staatkundige groepeering, niet in de maat•
schappelijke of economische organisaties; zoo b y . zal het sociaaldemocratisch heginsel blijven wat het was, maar staatkundig zullen
de sociaal-democraten slechts bijeenblijven ,,voorzoover hun overeenstemrnende concrete desiderata hen in daartoe op to richten
organisaties-ad-hoc to zamen brengen". Dc sociaal-democratie kan
dus blijven ijveren voor een socialistische maatschappij, maar Naar
aanhangers moeten er van of zien bij verkiezingen en in het Pane-

ment overal een Iijn to trekkers. Wel beduidt dit voor haar: verlies der Kamer-tribune als katheder voor partij-reclame, maar andere
zalen blijven voor haar heschikhaar en als hervorrningspartij heeft
ook zij belang bij zuivering van het partij-stelsel.

Roe dan de nieuwe toestand zou zijn?
De kiezers spreken zich over concrete punten uit, niet meer
(alleen) over een ,,beginsel", hetwelk de vele het yolk direct betreftende concreta niet dekt. ,,Welke bepaalde maatregelen op eenig
belangrijk gebied door Regeering en Volksvertegenwoordiging genomen worden, hangt niet sneer van het Coeval af, maar wordt
beslist door de kiezers, die in de gelegenheid zijn, zich over die
concrete aangelegenheden uit to spreken" Het vertegenwoordigend
stelsel wint daardoor aan ,,reëel effect". VTel blijft er propaganda
en blijven propagandisten voor de ,,concreta" over, maar dit behoeft geen kwaad to zijn ,,zoolang geene opzettelijk-bedriegelijke
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praktijken bij hunne methoden worden ingelijfd". „Voor bedriegelijke voorspiegelingen nu neemt het nieuwe stelsel voor een deel
aanleiding weg. Er is immers in den politieken strijd niet langer
macht te winners, hoogstens de zegepraal van het eene concrete
verlangen." Ook het Parlement zal in beter conditie geraken : de
leden komen er als dragers van een bepaald denkbeeld ; er zal
een wisselende meerderheid en minderheid zijn. Niet langer zal
een vaste meerderheid haar kracht enkel ten eigen bate aanwenden.
Indien de homogeniteit van het Kabinet niet meer zoo vast is, de
collegialiteit zal blijven. Men zal voor de portefeuilles zoeken naar
manners, die de verschillende concrete verlangens kunnen uitvoeren ;
voor het overige draagt noch het Ministerie als college, noch ieder
der Ministers individueel eenige partij-kleur.
Is zoodanige wijziging mogelijk ? Zeker, er zijn tal van hinderpalen : het oude stelsel is ingeroest en veler belangen zijn daarmee
verknocht; de vrijwillig ontstane partijen zouden vrijwillig tot verdwijning moeten besluiten. Maar toch : de ontevredenheid tegen
het stelsel wast; de kwaal groeit zoo dat zij remedie wordt en dus
mag men van de toekomst toch nog wel het beste hopen
Er is in dit vlugschrift naast veel dat men kan beamen, veel
waarbij men, al lezende, een vraagteeken zet of twijfel voelt oprijzen. Allereerst het uitgangspunt. Is het zoo volkomen waar
dat ooze partijen, strijdend om de zegepraal harer eigen beginselen,
feitelijk slechts op eigen machtsversterking uit zijn? Men kan toch
te goedertrouw meenen dat het algemeen belang toepassing van
het partij-beginsel vordert en dus daarom daarvoor vechten. De vrijzinnigen — door schr. niet genoemd, waar hij de drie groote
antithesen opsomde stellen zich op het standpunt dat naar vermeerdering van geestelijke en stoffelijke vrijheid moet worden gestreefd ; zij oordeelen dat daardoor en clericalen en socialisten vlak
tegenover hen staan ; zij toetsen aan dat hoofdbeginsel als aan een
vast criterium alle vraagstukken van wetgevenden aard. Ligt dit
beginsel boven de bevatting van den gemiddelden kiezer ? Is het
zucht naar meer macht voor „de parte, wanneer voor dat beginsel
en zijn doorwerking in wetgeving en bestuur eerlijke propaganda
wordt gemaakt? Aan den anderen kant : stellen de partijen zoo
overwegend of uitsluitend bij de verkiezingen haar beginsel op den
voorgrond ? Wordt er in die weken en maanden over „concreta"
niet gesproken? Maar iedereen weet toch welke zeer bepaalde
vraagstukken bij de stembus van '13 aan de orde werden gesteld !
Men sprak in kiezersvergaderingen over grondwetsherziening, alge-
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meen stemrecht, ouderdomsvoorziening, dwangverzekering of staatspensioen, de tariefwet-Kolkman; dat waren Loch alle zeer concrete
punten. Wil men nu zeggen dat tusschen deze stellige vragen van
regeeringsteleid en de groote ,,beginselen" der partijen het verband
sours moeifljk to bespeuren of wel zoek was, dan kan dat tot op
zekere hoogte worden toegegeven. In sommige groepen der linkerzijde is men vroeger voor verzekeringsdwang naar Duitsehen trant
geweest, doch heeft men later, de ervaring elders ziende, den boeg
naar staatspensioneering omgewend. Hoewel er rechts vrijhandelaars
en links protectioriisten werden gevonden, waren in bet algemeen
de lieden rechts vooi beseherming en de inenschen links daartegen.
Partijen, die -- gelijk de gecottliseerde rechtsche - een gemeenschappelijk staatkundig beginsel heeten to helijden, aithans naar
de geijkte uitdrukking op den gemeenschappelijken wortel des geloofs
stoelen, bleken en blijken onderling verschillend to denken over de
oplossing van vraagstukken, die tocli op het allernauwst met dat
heginsel schijnen samen to hangers : eedsvraagstuk, zondagsheiliging,
staatsloterij enz. Zoo is er meer, veel meer waar men op wijzen kan
om to betoogen dat de beginselen niet zoo'n geheel overwegende
rol spelen bij de oplossing der concrete vraagstukken. Maar dan
vervalt ook wet voor een zeer groot deel de grondsiag aan de
scherpe tegenstelling, door den sch'ijver gemaakt tussohen die
beginselen en de concreta.
Er blijven nog andere vragen over, die de lezing van deze
brochure doet rijzen. Stel: wat hij gewenscht had, ware reeds bij
de verkiezingen van '13 bereikt. Wat zou men dan hebben gezien?
Candidaten die voor staatspensioneering waren en voor beseherming,
anderen die wel het eerste. niet het laatste wenschten; voorstanders
van algemeen kiesrecht, die zich over geen ander punt positief
uitlieten: ijveraars voor vrouwenkiesrecht, die dit als het eene
noodige vooropstelden en over al he,t overige zwegen; lieden, die
zich alleen als vrijhandelaars aanmeldden en u omtrent hun gevoelens over verdere punten in onzekerheid lieten. Of wel - of
missehien: daarbij - combinaties van al dergelijke ,,geconcentreerde' candidatures. Zou daardoor het vertegenwoordigend stelsel
aan „reel effect" hebben gewonnen? Zou dit nieuwe stelsel (voor
een deel zelfs) de aanleiding tot bedriegelijke voorspiegelingen
hebben weggenomen? Het is niet in to zien. Zou er dan ,,in den
politieken strijd niet langer macht to winnen, hoogstens de zegepraal
van het ééne, concrete verlangen" to bevechten zijn? Maar onmiddellijk zouden immers in de Tweede Kamer de verschillende voor-
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standers der uiteenloopende concreta tot een „do-ut-des"-politiek
geraken, waarbij de staatspensionneerder-zonder-meer zijn steun aan
den Touter-grondwetsherziening-voorstander toezei mits deze laatste
bij gelegenheid voor des eersten stokpaard straks den weg effende .. .
Er zouden natuurlijk boekdeelen to schrijven zijn over den
politieken strijd, over aard, wezen en houding der staatkundige
partijen in Nederland, voorheen en thans. Er zijn ook zulke boekdeelen geschreven en daaraan zou nog wel jets zijn toe to voegen.
Wil men zeggen dat het partijverband niet to knellend mag zijn;
dat het beginsel ruim moet worden gesteld zoodat het schakeeringen
niet uitsluit; dat elke partij haar „ups and downs" heeft, fouten
maakt, zich daarvan wel eens herstelt, ook wel Bens niet; dat vaak
het beginsel zoek raakt in de hitte van den strijd; dat bij den
fellen kamp niet steeds met open vizier en eerlijke wapenen wordt
gevochten; dat er gevaar kan schuilen in de wijze, waarop door
den candidaat en door zijn geestverwanten een district wordt
,, bewerkt" en dat bij het debat de meeste indruk op het publiek
niet altijd gemaakt wordt door hem, Wiens kennis van de in debat
zijnde zaak het diepst, wiens woord het best-overwogen en wiens
optreden het waardigst is; . . . . wil men dit alles en nog een
heeleboel meer zeggen ; — nu j a, dan verkl aart men slechts luide
wat menigeen denkt en weet en ook wel eens zelfs in het openbaar
uitspreekt. Dns partij-leven en ons partij-wezen heeft zijn fouten.
Maar daarvoor groepeeringen naar „concreta " in de plants to willen
stellen, schijnt ons op zijn zachtst een bedenkelijke remedie.
H. S.
Helene Swarth. Thea Lelie. Amsterdam. Van Holkema
en Warendorf, z. j.
Een bundel van vier novelles, genoemd naar de eerste, waarop
nog een uitvoerige (Zonnejongen) en twee kleinere (Najaarsbloei en
Olivia) volgen. De eerste is, zoo men wil, niet af, mat althans het
slot slechts gissen : Thea Lelie, ongelukkig getrouwd, na een
elfjarig kinderloos huwelijk vervreemd van haar man, hoort van
hem dat hij uit zijn Brusselschen tijd een kind heeft, welks moeder
(schilders-model) stervende is. Thea stemt er in toe dat het kind
in de echtelijke wooing wordt opgenomen en opgevoed; zij hecht
zich aan het lieve meisje, vindt hij haar man geen dank voor al
wat zij aan zijn dochtertje doet, voorziet dat het kind door Naar
schoolmakkertjes zal worden gehoond over haar twijfelachtige
of komst en door haar vader zal worden bedorven. Zij (rhea) ziet
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haar beste vriendin weggaan uit haar leven; het bange vooruitzieht
over het lot van haar pleegkind beangstigt haar; even zelfzuchtig
en uithuizig blijft haar man. .. .

Rideau.

Onze, een oogenblik opge-

wekte belangstelling blijft voor een vraagteeken staan. Niet alleen
omdat wij niet to weten komen of Thea er in zal slagen het meisje
to behoeden voor de dreigende gevaren, maar ook omdat ons niet
duidelijk wordt waarom deze Thea zoo'n slappe ziel is, die zich
onmachtig gevoelt richting en stuur to geven aan Naar eigen leven,
het pleegkind to beschermen en haar man to leiden. ---De schrijfster wil ons doers gelooven, dat alle schuld ligt bij Thea's echtgenoot, die dan ook juist niet als een sympathiek peer wordt voorgesteld ; misschien ook moeten wij tusschen de regels door lezen en
was het de bedoeling ons to doers raden dat Thea's huwelijksleven
voor haar onbevredigend was en daaruit haar lusteloosheid, haar
geestelijke zwakte moet worden verklaard. Zelfs wordt ons dat hier
en daar niet zoo heel onduidelijk to verstaan gegeven. Zoo in deze

fraaie volzinnen, tusschen man en vrouw gewisseld, wanneer zij
hem zijn vroegeren liaison verwijt:
,, -- Met de asch van je uitgebrande passie heb je getracht het
heilig vuur van onzen haard to ontsteken ; geen wonder dat er
walm kwam in plaats van koesterenden gloed.
— Teen, Thea, die beeldspraak is niet j uist. Kalme manesehijn
had ik noodig na verzengende zonnehitte, zachte windstille dagen
na stormen."
Hoe dit zij, het verhaal stelt den lezer, Wien het gaat als mij,
to leur : wij vorderen niet; wij zien Thea aan het slot niet anders
dan in het begin; ze blijft een tobster, die zich al heel rampzalig
getrouwd acht en de heele geschiedenis van het pleegkind is welbeschouwd niets dan een episode in haar voor als na zeurig bestaan
van in eigen oogen beklagenswaardige en veronachtzaamde vrouw.
Ook de tw eede groote novelle voldoet ons niet. „Zonnejongen"
is de geschiedenis van een 17 jarig meisje, dat verlieft op een
aantrekkelijken knaap van ongeveer denzelfden leeftijd (haar „zonnejongen'' ); zij schrijft tooneelstukjes, waarin hij met Naar voor de
ouders en tantes optreedt; langzamerhand grout de knaap haar
over 't hoofd, wordt student, plaagt en sari haar wat, laat Naar
links liggen en drijft haar in een diep-weemoedige stemming...
Nu ja! zoo iets komt voor, zelfs in de beste families en „wem es
just passieret" . . . Maar de nuchtere lezer vraagt zich of waarom
deze wel wat vroeg-rijpe en rampzalige Madeleine geen verstandiger moeder had, die bijtijds ingreep en hij kan, dunkt ons, ook
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den indruk niet van zich afzetten dat deze ,,Backfisch"-geschiedenis
door het lang uitspinnen en door het vele bijwerk er niet belangrij ker op wordt en door de schrijfster veel to veel als ernst wordt
opgevat. Kom, kom. deze troostelooze Maddel zal nog wel eens
een flinken, eenvoudigen, braven jongeman ontmoeten, van Wien
zij heel veel kan houden, zonder psychologische bespiegelingen en
die haar zoo gelukkig maakt dat ze zelve om haar gedweep met
en wanhoop over den „zonnejongen" hartelijk gaat lachen !
En wat nu de twee kleinere novellen betreft, ja, hier moeten
we het belangwekkende zoeken (helaas zonder het to vinden) in
het ongewone van de situatie : een man, die beneden zijn, een
vrouw die beneden haar stand trouwt. In „Najaarsbloei" is het
een zeeschilder, die een eerst door hem verleid visschersmeisje
gehuwd heeft en nu geketend is aan een drankzuchtig wijf, moeder
zijner twee dochters; hij ziet geen kans den hatelijken band to verbreken en een gelukkig levee to gaan leiden met de jonge weduwe,
die hem als Jong meisje liefgehad heeft en die in een huwelijk met
een ander getracht had haar eerste liefde to begraven. — In
„Olivia" heeft een schilderesje van rang en stand Naar hand
geschonken aan een schilder, zoon van een groenteboer en een
keukenmeid, een egoist heer, die Naar geen roem gunt en daarom
Naar dwingt zich alleen aan de kinderen to wijden, de kunst vaarwel
to zeggen : nadat zij twa,alf jaar dat gedaan heeft zal zij weer
schilderen gaan, want de jongste spruit is nu op school. Zij trekt
er dan ook op uit, met doos en ezel; de kinderen willen moeder
verrassen en haar feestelijk begroeten, nu zij weer de kunst is gaan
dienen; het oudste meisje drukt haar onverhoeds een meidoornkrans op het hoofd, maar de takken springers los, kwetsen haar
oogen en — verbeeldt u! — zij wordt onherstelbaar blind, net nu
zij na twaalf jaar weer zou gaan schilderen ! Weg, illusie ! Haar
egoiste man trekt zich zoowat niets van Naar aan; de kinders
stellen het heel goed buiten haar, worden schuw in Naar gezelschap.
„Zoo sleepte Olivia nog twintig eindelooze jaren Naar leeg en lichtloos leven voort".
't Geval is zielig, heel zielig zelfs, nog zieliger misschien dan
het vorige, van dien sympathieken schilder met de dronken visschersvrouw en het liefhebbend weeuwtje. Waarom „doers'' deze narigheden ons dan toch zoo weinig? Is het gemoeds-verstoktheid, die
ons deze treurigheden doet bij woven zonder dat we iets van deernis
voelen ? Ze zijn toch, als „faits-divers", gansch niet onverdienstelijk
bedacht ! Maar zou het missien dat juist zijn, het gewilde, bedachte,,
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opzettelijke van deze tragische geschiedenisjes, die er door de ijselijkheid op aangelegd zijn om ons toch heel stellig to ontroeren
en ons toch zoo heel koud laten, omdat ze diepte missen ? H. S.

G. F. Haspels. Onder open hemel. I. Die aan de deur
staat en klopt, II. In de Schuts des Allerhoogsien. —
Utrecht, G. J. A. Ruijs, 1913.
In een viertal bundels, waarvan de twee eerste voor ons
liggen, zal de schrijver meditaties geven over Advent en Kerstmis,
0. en N. jaar, Paschen, Pinksteren. Hij herdenkt met deze gave,
aan zijn Rotterdamsche gemeente opgedragen, zijn 25 jarig predikant-zijn. Velen in den iande zullen ongetwijfeld gretig grijpen naar
een lectuur die den geest in zoo sterke mate wekt en voedt Misschien
dat men aanvankelijk met zekere nieuwsgierigheid zal opletten
hoe de novellist en letterkundige essayist als stichtelijk schrijver
zich voordoet ; hetgeen trouwens aan de velen die hem wel gehoord,
of zijn

toespraken

gelezen hebben niet meer onbekend is. Welnu :

zij zullen ontdekken dat het dezelfde Haspels is van de romans,
de schetsen, de

Nieuwe Boeken- in Onze Eeuw. Wil dit

zeggen dat

hij gebonden is aan een schrijflnanier, die men steeds terugvindt?
Of, dat de letterkundige to veel preekt, en de prediker zijn litteratuur to weinig vergeet? Noch het een, noch het ander. Haspels
is veeleer een primitief dan een aan schoolvorin of mauler gebonden schrijver. D. w. z. dat hij spontaan is, eenvoudig geeft wat
hij van wereld en leven ziet en voelt. Wel heeft hij vrij wat
kennis vergaard en ook over do normen der aesthetiek nagedacht,
maar dit schaadt zijn natuurlijkheid en oorspronkelijkheid niet. Als
letterkundige blijft hij christen; maar legt den maatstaf aan niet
van een doctrine, maar van bet leven zelf zooals hij het speurt.
En als stichtelijk schrijver blijft zijn levende visie, zijn zin
voor de werkelijkheid, zijn concreet voelen hem hij. Vandaar
dat in deze hundels zoo weinig theologie to vinden is, zoo weinig
abstractie. Zij geven geen beschouwing

over de dingen ; maar get ui-

genis, als een levende, persoonlijke echo op wat van 't woord Gods
tot hem is gekomen.
Vele lezers schrikken van oorspronkelijkheid, vooral op 't gebied
van 't geloof. Is het niet veilig massief bij 't oude to blij ven ? Zij
zijn bang voor een geestelijke getuigenis. Dezulken moeten — en
zullen ook we! --- Haspels niet lezen. Maar, wie wenscht bet woord
leveed tot zich to laten komen, niet schuwt de taa,k om persoonlijk
to ziften wat hij of zij plaatsen kan, zal rijke winst hebben uit de
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lezing deter bundels. Hun, en ik vertrouw, ik weet, dat zij velen
zijn in onzen verwarrenden tij d, zij die lezing met nadruk aan bevolen. Ik wil er niet op vooruit loopen door jets mede to deelen
nit den inhoud. Over de verbazing door menige nieuwe opmerking
of verrassend gezichtspunt gewekt, kan men heenkomen, door er
dieper in door to dringen, in elk geval door er mede to worstelen,
ten slotte missehien het aTiders to zien dan de schrijver. 't Is de
vraag niet of men 't ergens mee eens is, maar of men met de
levende werkelijkheid, hier met Gods woord, in aanraking komt.
I. S.
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